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যাগদশেনর উৎস 
 বদই ভারেতর ধম ও আধ াি কতার একমা  িভি । বেদর ব েব র উপর ভারতীয় দশন 
দািঁড়েয় আেছ। তাই ভারেতর ঋিষ, মুিন, যাগী, সাধকরা কখন বদ বিহভতূ কান বাক  িবচার করেবন 
না। যিদ িবচার করেত হয়, যিদ িচ ন মনন করেত হয় সব সময় তারঁা বদবাক ই িবচার করেবন। 
যখন একিট শ  বা কান একিট িচ া বা ভাবেক অবল ন কের গভীের চেল িগেয় ধু তােতই পেুরা 
মনেক ক ীভতূ করা হয় তখন তােক আমরা বিল ধ ান। ধ ােনর গভীের ধ ােনর িবষেয়র বাইের মেন 
আর কান িচ া ভাবনা উঠেব না। য তে র উপর এই জগৎ দািঁড়েয় আেছ, ধ ােনর গভীের সই 
ত িল ধ াতার সামেন িতভািসত হেয় ওেঠ। ধ ােনর গভীের তাই িবচার কের িকছু জানেত হয় না, 
ত  িনেজই ভেস ওেঠ। এইভােব ধ ােনর গভীের যাঁর কােছ একিট ত  একবার ভেস উেঠেছ, তাঁর 
কােছ এবার শত শত ত  ভেস উঠেব। মন তখন এমন ভােব তরী হেয় যায় য, িতিন তখন য 
কান তে র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় যেত পারেবন। ধ ােনর গভীের ঋিষরা এই ভােব যত আধ াি ক ত  
পেয়িছেলন সই ত িলেক তারঁা তােঁদর িশ েদর বেল গেছন, িশ রাও সই তে র মনন িচ ন 
করেত করেত তারঁাও হয়েতা ধ ােনর গভীের আরও িকছু িকছু নতনু ত  পেয় গেলন। অ  িদেক 
অ া  অেনক ঋিষরাও এইভােব নতনু নতনু ত  আিব ার করেলন। সম  ত িলেক এক জায়গায় 
সং িহত হেত হেত সটাই হেয় গল বদ। বদ আবার এত পিব  য বেদর কান িকছুই িলিপব  
করা হেতা না, সবাই িশ  পর রােত মুখ  কের সম  বদেক ধের রেখিছেলন। পেরর িদেক 
ব াসেদেবর মেন হল বেদর কেলবর যভােব বিৃ  পেত  কেরেছ, মা েষর পে  সম  বদেক 
মুখ  কের ধের রাখার কাজটা খুবই হ হেয় উঠেব। ব াসেদব তাই সখােনই একটা লাইন টেন 
িদেয় বেল িদেলন এখােনই শষ, এরপর যা িকছু ত  আসেব সটা আর বেদ অ ভু  করা হেব না।  
 

 বতমান যেুগ এেস আমরা ী ীরামকৃ কথামৃেতর মত এক লভ  পলাম। বেদ যা িকছু 
বলা হেয়েছ এবং তার য সার, ভাগবেত য সব ঈ রীয় ত  বলা হেয়েছ, অজুনেক ভগবান ীকৃ  য 
গীতার উপেদশ িদে ন, সবই কথামৃেত রেয়েছ। একিদেক উপিনষেদর ত ও যমন কথামৃেত রেয়েছ 
আবার অ  িদেক তে র ত ও রেয়েছ। তে র ত  আবার উপিনষেদর সে  িমলেব না আবার পরুােণর 
সে ও িমলেব না, িক  তে র ত ও কথামৃেত পাওয়া যােব। এমন িক আরও য অ া  পেথর কথা 
আমােদর পর রােত বলা আেছ, সই সব পেথর ত  কথাও কথামৃেত বলা হেয়েছ। ত, িবিশ াৈ ত, 
অৈ ত, সাকার, িনরাকার, স ণ, িন ণ সব িকছুেক ঠা র কাথাও যন সম য় কের িদে ন। ঠা েরর 
িঠক িক মতাদশ িছল, ঠা েরর িনজ  দশন িক িছল, ঠা র িঠক িক বলেত চাইেছন এই িনেয় এখনও 
সই রকম কান যিু পণূ বিল   রিচত হয়িন। ীমা অব  বলেছন ‘ তামােদর ঠা র অৈ তী 
িছেলন তাই তামরাও অৈ তী’। ঠা র কখন মায়ােক মায়া েপই বলেছন, যমন বলেছন ‘এই দেখা 
গামছা িদেয় আমার মুখ ঢেক িদলাম, আমােক আর দখেত পাে া না, আবার গামছা সিরেয় িদেল 
পির ার দখেত পা ’। আবার বলেছন ‘ যমন অি েত দািহকা শি  থােক’। আবার কৃিত তে র 
কথা বলেছন, কখন আবার অধ া  রামায়ণ থেক বলেছন ‘সব নারী সই সীতা আর সব পু ষ সই 
রাম’। িক  ত তঃ আবার পু ষ নারীেত তা কান তফাৎ নই। িক  এটাও একটা িচ া ভাবনা। ঠা র 
যখন িকছু বলেছন তখন আমােদর মত িকছু না বেুঝ িতিন বেল চেল যাে ন না। িতিন যখন জানেছন 
এটা সত  তখনই িতিন িনেজর ভ  বা িশ েদর বলেছন। অ   থেক িতিন বলেত পােরন, অ  
কউ বেল থাকেত পােরন িক  ঠা র যখন কান আধ াি ক তে র কথা িনেজ বলেছন তখন বেুঝই 
িনেত হেব এটা সত । ঠা েরর দড়শ বছের এখনও ঠা েরর সম  রকম কথােক সম য় কের একটা 
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িনজ  দশন তরী হেত পারেলা না। সিত ই খুব কিঠণ কাজ। কারণ যখােন এত জন ঋিষ মুিনরা এত 
িকছু দশন ও আধ াি ক ত  িদেয় গেছন তার সব িকছুেক একিট মা  দশেন দাঁড় করােনা কত কিঠন 
কাজ আমরা ধারণাই করেত পারেবা না।  
 

 বেদর পরবিত কােল আমােদর ঋিষ মুিনরা বদ িক বলেত চাইেছ এর উপর িবচার করেত 
 করেলন। ঋিষরা তােঁদর িনেজর িনেজর মত িদেলন, সই মত িলেক আমােদর আেগকার পি তরা 

আি ক দশন নাম িদেলন, যার উপর িভি  কের ভারেত ধান ছয়িট দশন জ  িনল। ছয়িট দশেনর 
ব ব  পেুরাপিুর আলাদা, কা র ব েব র সােথ কান িমল নই িক  সবাই এক বােক  মানেছন বদ 
অেপৗ েষয়। অেপৗ েষয় মােন কান মা েষর ারা বদ রিচত হয়িন। িক  ঋিষরাও তা মা ষই 
িছেলন। তাহেল অেপৗ েষয় কন বলেছন? কারণ, ঋিষরা ধ ােনর গভীের যখােন িগেয় পৗেঁছিছেলন 
সখােন িচ া ভাবনা িদেয়, িবে ষণ িদেয় আর িকছু করা যায় না। সখােন আধ াি ক ত  িনেজই যন 
ভেস ওেঠ। যমন িব ািম  যখন গায় ী ম  বলেলন তখন িতিন িক িচ া ভাবনা কের কিবতার মত 
গায় ী ম  রচনা করেলন? ধ ােনর গভীের িব ািমে র সামেন গায় ী ম  ভেস উেঠেছ। এই ছয়িট 
ভারতীয় দশন হল সাংখ , যাগ, ায়, বশািষক, পবূমীমাংসা এবং উ রমীমাংসা। এই ছয়িট দশেনই 
ভারতীয় দশন শষ হেয় যায় না, এর বাইেরও আমােদর আরও অেনক দশন আেছ যমন, শা  দশন, 
পা পত দশন, শব দশন ইত ািদ। এনারা সবাই িনেজেদর উ রমীমাংসা বা বদাে রই অ  বেল মেন 
কেরন। িক  বদা  আবার এেদর মানেব না। এর বাইের আবার ত ও িহ  ধেম ভােলা মত জায়গা 
কের িনেয়েছ, যিদও ত েক এরা কউ মানেব না আর ত  বদেকও মােন না। িক  পরবিত কােল 
তে র যত শাখা বিরেয় এেসেছ তারা আবার বেদর অেনক িকছুই হণ কেরেছ।  
 

েত কিট দশেনর িনজ  একটা বিশ  আেছ। য কান দশন, তা পা াত  দশনই হাক, 
ভারতীয় দশনই হাক, নাি ক দশন হাক আর বদই হাক, সবাইেক চার থেক পাচঁিট িজিনষেক 
ব াখ া কের  কের িদেত হেব। সব দশনেকই থেম জীব িনেয় আেলাচনা করেত হেব আর ি তীয় 
আেলাচনা করেত হেব জগৎেক িনেয়। আি ক দশন ততৃীয় আেরকিট িজিনষেক িনেয় আেলাচনা করেব, 
নাি করাও আেলাচনা কের, সটা হল ঈ র। অি  িনেয় যখন আেলাচনা করেব তখন এই িতনেট 
িজিনষেকই িনেয়ই করেব – জীব, জগৎ ও ঈ র। চতথু যটা ভারতীয় দশন বশী আেলাচনা কের তা 
হল সিৃ  ত , আমােদর ভাষায় মায়া। সিৃ র আেলাচনা এেস গেল সখােন সিৃ র সংহােরর আেলাচনাও 
এেস যােব। িব ানেকও সিৃ  ও সংহারেক ব াখ া করেত হয়, তােকও বলেত হেব জীব কী, জগৎ কী 
আর ঈ র কী। যিদও িব ান ঈ েরর ব াপাের বেল দেব ঈ র হল মেনর একিট ক না। ষড়দশন, 
অথাৎ আি ক দশন এই কিট িজিনষেকই আেলাচনা করেছ। এর বাইের আর িকছু আেলাচনা নই, 
সম  আেলাচনা মাটামুিট এই চারেট িজিনেষর মেধ ই ঘুরেত থাকেব। দশেনর বশী আেলাচনা আবার 
অ  দশেনর মতেক খ ন করেত আর িনেজর মতেক দাড়ঁ করােতই চেল যায়।   
 

ষড়দশেনর মেধ  একিট দশন হল যাগদশন। যাগদশেন আবার সাংখ েযােগর একটা িবেশষ 
ান আেছ। যাগ শ  যু   ধাত ু থেক এেসেছ। যু   মােন জুেড় দওয়া। যখনই একটা িজিনষেক 

আেরকটা িজিনেষর সে  জুেড় দওয়া হয় তখন তােক যাগ বলা হয়। সাধক যখন িনেজেক সমি  
থেক ু  মেন কের কেমর মাধ েম সমি র সােথ িনেজেক যাগ কের দয় তখন সটাই হেয় যায় 
কমেযাগ। সাধক যখন থেম িনেজেক অিত ু  মেন কের িনেজর ু  আ ােক পরমা ার সে  যাগ 
কের দয় তখন সটাই হেয় যায় রাজেযাগ। আ া আর পরমা ার িমলনই রাজেযাগ। আধ াি ক 
সাধনায় সবাই িনেজেক যাগী বেল, কেমর মাধ েম ব ি র সে  সমি র যাগ হে  তাই কমেযােগর 
সাধক িনেজেক যাগী বেল। আ ার সােথ যখন পরমা ার িমলন হয়, িব  যখন িস েুত িমেল গেল 
তখন সটােক বলেছন রাজেযাগ। ভে র যখন ঈ েরর সােথ িমলন হয় তখন তােক বলেছন 
ভি েযাগ। যখন িন ণ িনরাকার ে র েপর সােথ স ণ সাকােরর একা  বাধ হয় তখন তােক 
বলেছন ানেযাগ। এখন কমেযাগ যােক সমি  বলেছ, রাজেযাগ যােক পরমা া বলেছ, ভ  ঈ র 
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বলেছ আর ানেযাগ  বলেছ, এ েলা এক িকনা এই িবচাের আমরা যাি  না। তেব ঠা র বলেছন 
এক। কথামৃেতই ঠা র বলেছন, যাগীরা যােঁক পরমা া বলেছ, ানীরা তােঁকই  বলেছ ভ রা 
তােঁক ঈ র বলেছ। আমরা এই িবচাের যাি  না, িক  এটা িঠক য, য পথ িদেয় এেদর িমলন হে  
সটােকই বলেছন যাগ। 

 

আমরা য পত িল যাগসূ  অধ য়ন করেত যাি , অেনেক মেন কেরন এই পত িল যাগ-
দশন িয  ীে র ি তীয় বা তৃতীয় শতা ীর পেূব রিচত হেয়েছ। কউ বেল এিড কউ বেল িবিস। ম  
যমন তারঁ সমেয় এবং পর রােত আেগ থেক যা িকছু আচার আচরণ অ সতৃ হেয় আসিছল 
স েলােক একটা জায়গায় জেড়া কের স লন কের িদেয়িছেলন, যােক আমরা ম িৃত বলেছ, িঠক 
তমিন পত িল হেলন যাগ-দশেনর codifier বা স লক। যােগর অেনক িকছু বেদ আেগ থেকই 
এেস িগেয়িছল, উপিনষেদও যাগদশেনর অেনক িকছু পাওয়া যােব। মহাভারেত তা রীিতমত যােগর 
উপর অেনক িন পণ আেছ। ভাগবেত অ া  যােগর িব তৃ িববরণ দওয়া হেয়েছ। এর থেকই বাঝা 
যায় ভারেত ব  াচীন কাল থেক অেনক যাগীরা িছেলন, যারঁা িবিভ  ভােব যাগ সাধনা করেতন। 
তারঁা আবার িনেজেদর অ ভিূতর কথা িবিভ  সমেয় তােঁদর িশ েদর বেল গেছন। যােগর যা িকছু 
চািরিদেক িবি  ভােব ছিড়েয় িছিটেয় িছল পত িল স েলােক সং হ কের ে  স লন কের িদেলন।  

 

হঠেযাগ 
যােগর একটা বড় কাজ যখন হেয় গল, তখন াভািবক ভােব পরবিত কােল এর উপর 

আরও অেনক কাজ হেব। আরও অেনক কাজ হেত িগেয় যােগর আবার েটা অ  হেয় গল। িকছু 
িকছু যাগী মেনর গিতিবিধ ও ধেমর ব াপার িনেয় বশী িচ া ভাবনা করেলন আবার িকছু যাগী 
শরীেরর ধেমর উপর বশী জার িদেলন। যােগর ব াপারেক যারঁা শরীেরর উপর বশী েয়াগ করেলন 
তারঁা হেয় গেলন হঠেযাগী। হঠেযােগর খুব নামকরা  হল হঠেযাগ- দীিপকা। হঠেযােগর 
ি য়াকলাপ আবার অেনেক মানেত চাইেলন না, অ শীলন করেতও চাইেতন না। িঠক িঠক যাগশা  
হল যখােন মেনর কাযকলাপ আর তার িনয় েণর উপর বশী জার দওয়া হেয়েছ। সইজ  এই 
যাগেক বলা হয় িহ  মেনািব ান। িহ  মেনািব ানই পত িল যাগ। িক  বতমােন চািরিদেক আমরা 
য মেনািব ানেক জািন পত িল যাগ িঠক এই মেনািব ান নয়। িহ  মেনািব ান মেনর সব িকছুেক 
িনেয় চেল আর এর একটা মহৎ উে  আেছ। কান মন াি েকর কােছ গেল তারঁা মানিসক রাগ  
ব ি র অেনক নিতমূলক আচরেণর িদেক আেলাকপাত কের সই অ সাের তার উপর ওষধু েয়াগ 
করেবন। িক  িহ  যাগদশেন এসেবর কান ব াপারই নই। এখােন সরাসির বেল িদে  িনেজেক 
কীভােব পরমা ার সে  িমলন করেত হেব। এছাড়া যাগদশেনর আর কান উে  নই, সইজ  
এর উে েক মহৎ বলা হয়। 

 

 রাজেযাগ হল Psycho Physical, অথাৎ দহ মেনর ব াপার। আমরা আেগ মনেক িনেয় 
আেলাচনা করব। রাজেযােগ লূশরীরেক িনেয় খুব সামা ই বলা হেয়েছ, যটা না বলার মতই। 
রাজেযাগ থেকই এর একটা শাখা বিরেয়েছ, যােক বলা হয় হঠেযাগ। হঠেযাগ আবার পেুরাটাই 
লূশরীরেক ক  কের চেল। হঠেযােগর সবেচেয় যটা গালমাল, তা হল, রাজেযাগ যখােন একটা িক 
েটা সেূ  কান একটা িজিনষেক বেল িদেয় বিরেয় গেছ, হঠেযাগ সটােকই ধের তার মেধ  সব 

িকছু ঢেল িদেয়েছ। যমন রাজেযােগ াণায়াম, আসেনর কথা একটা সেূ  বেল িদেয়েছ, িক  এই 
েটােক িনেয়ই হঠেযাগ একটা িবরাট িব ান বািনেয় িদেয়েছ। আর যা িকছুই হঠেযাগ ক ক না কন, 

এরা মন, িচ বৃি  বা মেনর কাযাবলীর উপর কান আেলাচনােকই  দয় না। ওেদর কােছ 
একটাই ব ব , যত ণ তামার শরীরেক িনয় েণ না আনছ, ততিদন তামার মনও িনয় েণ আসেব 
না। হঠেযােগর সােথ রাজেযােগর িবরাট পাথক  তা হল হঠেযাগ আে াপলি র ব াপাের কান ই 
দয় না। এই সব কারেণ হঠেযাগেক িহ  ধম তার মূল দশেনর অ  িহসােব কখনই ীকার করেব না। 
িক  যােদর আসন াণায়ামািদ স ে  জানার খুব আ হ আেছ তারা হঠেযােগর িবখ াত বই 
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‘হঠেযাগ দীিপকা’ দখেত পােরন। িক  রাজেযােগর মূল ল  ও উে েক চিরতাথ করার জ  এই 
বই এর কান ই নই।  

  

রাজেযােগ সব পেথর সাধকেদর পরী া হেয় যায় 
পত িল যাগদশন বা ব িনয়ম- ণালী ও িব ান স ত বিল  যৗি কতার ারা পিরপু  

অত  সংব  একিট দশন, কাথাও এতটু  ফাকঁ ফাকর পাওয়া যােব না। এসেবর জ ই 
আধ াি ক িব ােন রাজেযাগেক পুেরাপিুর িব ান স ত ভােব হণ করা হেয়েছ। সাধক তার সাধনায় 
িকভােব এেগােব তার জ  ধােপ ধােপ সব িকছু িনিদ  করা আেছ। অ া  যত মত, যত পথ আেছ 
সই সব পেথ বা মেত সাধনা কের সাধক আধ াি কতার ের কতটা উ িত কেরেছ বা করেছ 
রাজেযাগ হে  তার মাপকািঠ। স য পেথর সাধকই হাক না কন, ব ব, শা , ভ , ানী যই 
হান না কন, য মু েত তােক যােগর িনিরেখ িবচার করা হেব তখনই ধরা পেড় যােব ক কত বড় 
সাধক। সইজ  দখা যায় আধ াি কতার ে  যারা বল কৃিতর, থেমই তারা যাগ থেক সের 
যােব। মা ষ যখন আধ াি ক জীবেন এেগােত থােক তখন তার িক িক পিরবতন হয় তার র বণনা 
কথামৃেত অেনক জায়গায় আেছ, সই িজিনষ িল আমােদর মেধ ও এেসেছ িকনা তার মাপকািঠ 
রাজেযাগ। হাইে ােজন অি েজন িদেয় যখন Water Molecule তরী হয় তখন তার একটা িনিদ  ৬৭ 
িডি র কাছাকািছ angle আেছ। এখন যিদ কউ বেল আমােদর এখােন হাইে ােজন অি েজন ৮০ 
িডি েত দাড়ঁায়, তাহেল বঝুেত হেব স পির ার বাকা বানােত চাইেছ। ঠা েরর কথায় ‘আমার মামার 
গায়ােল অেনক ঘাড়া আেছ’। সইজে  বশীর ভাগ লাক রাজেযাগেক এিড়েয় চলেত চায়, আর 
রাজেযােগ আসেতও চায় না। কারণ রাজেযাগ হল আ া ভিূত লােভর রাজকীয় মাগ, এখােন 
লেুকাচিুরর িকছু নই। রাজেযাগ এেকবাের চলুেচরা িবে ষণ কের দিখেয় দেব আপনার মেন এই এই 
িজিনষ হয়। রাজেযাগ সাধকেদর জ  য পথ ও সাধনার প িতর কথা বেল িদে , তার জ  য 
আমােক িহ  মেতই যেত হেব সরকম িকছু নই। য কান ধেমর মা ষই এর পথ বা সাধনােক 
অবল ন করেত পাের, এমনিক যারা ধেম িব াস কের না তােদর জ ও রাজেযােগর পথ খালা আেছ। 
আপিন য কান ধেমর হেত পােরন, ধেম আপনার িব াস নাও থাকেত পাের, রাজেযাগ অ শীলেনর 
জ  আপনার দরজা সব সময়ই খালা। রাজেযােগর কােছ গেল স আপনার মন যমনিট িঠক 
তমনিট কাটঁােছঁড়া কের সামেন রেখ দেব। এবার আপিন িনেজর মত িছেয় যমন ভােব িনেয় যেত 
চান িনেয় যেত পােরন।   

  

যাগদশনেক কন রাজেযাগ বলা হয় 

যাগদশনেক আবার রাজেযাগও বলা হয়। ামীজীও রাজেযাগ শ টাই হণ কেরেছন, যিদও 
পত িল কাথাও রাজেযাগ শ টা ব বহার কেরনিন। গীতােত বলা হে  – রাজিবদ া রাজ ং। রাজা 
বলার অথ, এখােন যা িকছু আেছ সব রাজকীয়। যােগ লেুকাচিুরর িকছু নই, ত  যতটু  আেছ তার 
সবটাই হােতনােত ত  কের নওয়ার ব াপার। অ া  ে  যমন আমরা দেখিছ একটা িকছু 
বলার পর বলেছ এর সািবক অথ এই রকম িক  এর আসল অথ অ  রকম, রাজেযােগ এ ধরেণর 
কান কথার মারপ াচঁ নই। রাজেযাগ এেকবাের সরাসির যা বলার বেল দেব, যটা য রকম তােক 
িঠক সই রকমই বেল দেব। হাইে ােজন আর অি েজনেক যিদ িবেশষ পিরি িতেত মলােনা হয় 
তাহেল জল তরী হেব। আেমিরকার ল াবেরটিরেতও জল হেব, ভারেতর ল াবেরটিরেতও জল হেব। 
যােগর ে  িঠক একই িজিনষ হেব, যাগ কখন ব ি  সােপ  নয়, সাধক সােপ  নয়, সবার ে  
একই রকম, একই প িতেত চলেব। রাজেযােগ িহ , মুসলমান, ি ান কান ধেমর সােথ কান 
স ক নই। যারঁাই রাজেযােগর অ শীলন করেবন তােঁদর সবার একই রকম অিভ তা হেত থাকেব, 
তার অ থা কান িকছু হেব না। সইজ  যাগদশনেক বলা হয় রাজেযাগ। যারাই ধেমর পূণা  
বা িবক প স ে  জানেত আ হী, তােদর সবাইেক অব ই থেম যাগদশন জানেত হেব। য ধম 
িনেজেক পণূা  ধম েপ িতি ত করেত চাইেছ, সই ধমেক অব ই যাগদশনেক ধ ু ীকারই নয়, 
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পেুরাপিুর ধেমর অ শীলেন ও চচার মেধ  যাগেক রাখেত হেব, তেবই সই ধম একিট পূণা  ধম েপ 
িতি ত হেত পারেব।  

 

  হেত পাের যাগদশনেকই কন রাজেযাগ বলা হয়। সব যােগর মেধ   বেল 
যাগদশনেক রাজেযাগ বলা হয় না। কননা য য পেথ আেছন স তাঁর িনেজর পথেকই  মেন 
করেবন। একটা নামকরণ করেত হয়, তাই এনারা এই নামটা বেছ িনেয়েছন। তেব িক, ধেমর য 
ব ািনক যৗি কতা আর ধেমর চমৎকারীে র িদক, এই েটােক রাজেযাগ এেকবাের অকাট  যিু  ও 
ত  মােণর উপের দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছ। আপিন আপনার আে াপলি র িদেক য পথ িদেয় 

হাটঁেবন সই পথেকই বলা হে  রাজপথ। রাজপথ িদেয় সবাই চাখ ব  কের চলেত পােরন, চলার 
সময় এখােন খানাখ  আেছ, ওখােন বাকঁ আেছ এসব কান িকছু ভাবেত হেব না। যিদ সিত কােরর 
আধ াি কতা অজন করেত কউ চান তাহেল তাঁেক এই রাজপথ িদেয়ই হাটঁেত হেব। সইজ  এর 
নাম হেয় গল রাজেযাগ। থম িদেক এর আসল নাম িছল পত িল যাগসূ । পেরর িদেক রাজেযাগ 
নামটা কানভােব এেস গেছ। ামীজী এেস এই রাজেযাগ শ টা বিশ চিলত কের িদেলন। তেব 
থম ক এবং কেব থেক রাজেযাগ কথাটা চাল ুকেরেছন আমােদর জানা নই।  

 
 

একজন অবতার এেস ধমেক িত া কের গেলন, তারপর ধীের ধীের মা েষর মেন যমন 
যমন কামনা-বাসনা জাগেত থােক সই অ সাের ধেমর সই আেগর পিব তা তমন তমন ন  হেত 
থােক, ধেমরও সই ভােব পতন হেত থােক। রাজেযােগ এসব কান ঝােমলা নই। রাজেযাগ থেমই 
বেল দেব তামােক এই আটিট ধাপ বেল দওয়া হল, থম থেক এক এক কের এই আটিট ধাপ 
অ শীলন করেত থাক। অ শীলেনর ফল তুিম অব ই পােব, ফল যিদ না পাও তা ছেড় দেব। িক  
ভি েযােগ িক বলেব? তিুম ভেুক ভি  কের যাও মৃতু র সময় ভ ু তামার গিত কের দেবন। আের 
ভাই! ভ ুআেছন িকনা তােতই িব াস নই, িতিন আবার গিত কের দেবন! যখন ঃখ-ক  আসেব 
ভি েযাগ আবার বলেব, ঠা র ক  িদে ন ঠা রই আবার ক  দরূ করেবন। আমার তা ঠা েরই 
িব াস নই, সারা জীবেন য ঠা র িনেজর ক ই মটােত পারেলন িতিন আবার অপেরর ক  কী দরূ 
করেবন! কমেযাগ বলেছ জগেতর সবা কর। আের ভাই! আমার িনেজরই খাবার জুটেছ না, আমােক 
দখােশানার কউ নই, আিম যােবা জগতেক দখেত! ানেযাগ বলেছ জগৎ িমথ া। িক  ভাই! আিম 
যটা সামেন দখিছ সটােকই তা আিম িব াস করব! আিম জািন আিম আিছ, আমার ব রুা সত , 
আমার পিরবােরর সবাই সত । িক  তিুম সবটােক িমথ া বেল বাদ িদেত বলছ আর য িজিনষটা নই 
সটােক িব াস করেত বলছ। িক  রাজেযাগ বলেব, তামােক কান িকছু িব াস করেত হেব না। তিুম 
িনেজ আছ এটা মানেছা তা? া ঁমানিছ। তামার একটা মন আেছ মানেছা তা? অব ই মানিছ। ব   
এটু েতই হেব, এবার চল রাজেযাগ  করা যাক। এখােন যা িকছু হেব সব হােতনােত হেব। এখােন 
কান ধারণা করার িকছু নই, কান িকছুেক মেন নওয়ারও ব াপার নই। ধ ু তামার মনেক আিম 
িবে ষণ কের তামার সামেন রেখ িদি , এরপর বািকটা তিুম িনেজ কের নাও। সইজ  আমােদর পথ 
হল Royal road towards realisation। গীতার নবম অধ ােয়র নামও রাজেযাগ, িক  সখােন এই 
রাজেযােগর কথা বলা হে  না, সখােন অধ া  িবদ ার কথা বলা হে । সম  িবদ ার মেধ  রাজিবদ া 
হল অধ া -িবদ া, আর সম  অধ া -িবদ ার মেধ  রাজা হল এই রাজেযাগ। এখােন তামােক আেগ 
থেক িকছু ক না কের িনেত হেব না, কান িকছু ছাড়েতও হেব না। তিুম য অব ায় আছ ওই 
অব ােতই তিুম রাজেযােগ নেম পড়, নেম পড়ার এক ধাপ,  ধাপ যেত না যেতই বঝুেত পারেব 
‘তাইেতা! যা বেলিছল িঠক তাই হে ’। যমন ামীজীও তারঁ সরল রাজেযােগ বলেছন – যিদ কউ 
নাসাে  ধ ান কের তাহেল কিদন পর থেকই তার নােক গ  আসেত  হেব। এই ধরেণর িকছু 
িস াই আপনা থেকই চেল আেস। িস াই এেল তামার িব াস আরও দৃঢ় হেব, িব াস দঢ়ৃ হেল 
আরও জার কদেম এেগােত থাকেব। 
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 যাগদশন যত ণ না বাঝা যােব, তত ণ ধেমর ব বহািরক ও অিতি য়তার কৃত পেক 
িঠক বাঝা যােব না। যােগ ক না বা ধারণা বেল িকছু হয় না। দশেনর ত  সমূদয়েক নানা ভােব 
যিু -িবচার কের, তািকক ভােব িবচার করার পর একটা িস াে  উপনীত হবার পরই সটােক সবাই 
সবস ত বেল মানেত বাধ  হই। িক  যােগর ে  এসব িকছুর েয়াজন হয় না, যাগদশন বলেব 
আিম এই এই ভােব সাধনা কেরিছ, সাধনার জ  এই এই তার াথিমক িকছু শত ও িনয়ম প িত 
আেছ, এ িলেক অ সরণ কের আিম এই এই ফল পেয়িছ, তিুমও এই ভােব সাধনা কর তিুমও একই 
ফল পােব। এই কারেণ এই যাগেক বলা হয় রাজেযাগ।  
 

যাগ ও অ া  ধম 
য কান ধেম যিদ যাগেক ধেমর একিট অ  েপ না রাখা হয় তাহেল িক  সই ধেম চুর 

সম া আসেত বাধ । ইসলাম ধেম িফরাও যােগর ব াপারটা মােনন। িফেদর সাধনায় অেনক 
যােগর অ  দখা যায়, যখােন তারঁা মনেক িনেয় িবচার করার কথা বলেছন। িফ স দােয় অেনক 
বড় বড় মহা ােদর মেধ  আল গাজালী বেল একজন িবখ াত িফ পি ত িছেলন। িবিভ  সমেয় রাজা, 
খিলফােদর সােথ তারঁ অেনক িবেরাধ হেয় যত বেল তাঁেক বিশর ভাগ সমেয়ই কারাগাের াব ায় 
থাকেত হত। যখনই কাথাও যেতন সখান থেক িকছু না িকছু িশ া িতিন হণ করেতন, যখােন 
শখার িকছু থাকত না সখােন িতিন বেস চপুচাপ বই পড়েতন। আর যখন তােঁক জেল ব ী কের 
রাখা হত, জেলর মেধ  িতিন িফ প িতেত ধ ান করেতন। আল গাজালী তারঁ সাধনা ও উপলি  
স ে  অেনক কথা িলিপব  কের গেছন যার সােথ যাগদশেনর অেনক িমল পাওয়া যায়। ি ান ধেমও 
যারঁা মরমী সাধক িছেলন আর যারঁা Desert Fatherরা িছেলন তারঁাও য ধরেণর সাধনার কথা বেলেছন 
– তিুম াথনা িকভােব করেব, ধ ান িকভােব করেব, যখন ধ ান করেব তখন তার থেমর িদেক িক 
হেব, তার পেরর িদেক িক হেব, এ েলােক যভােব তারঁা বলেছন তার সােথ যাগদশেনর অেনক িকছুই 
িমেল যায়। বৗ  ধম তা পুেরাপিুর যােগর উপেরই দািঁড়েয় আেছ। যাগ হল Psycho Physical 
Science, শরীর ও মেনর িব ান। শরীর আর মন এই েটা ি  িমেল িমেশ এক হেয় থােক। য িব ান 
এই েটােক এক সে  িনেয় চেল এবং চলার পর েটার উপরই পণূ িনয় ণ অজন কের, সই িব ানেকই 
আধিুনক ভাষায় বলেছন Psycho Physical Science। মেনর উপর পণূ িনয় ণ অজন করার পর 
যাগী দেখন আিম সই আ া, সখান থেক পরমা ার সােথ িমলন হেয় যায়, এটাই তারঁ াভািবক 
অব া। যাগ মােন তাই, আ ার সােথ পরমা ার িমলন। যােগ যাগীর পরমা ার সােথ িমলেনর কথা 
ঠা রও কথামৃেত বলেছন। 
 

িহ  ধেম সাংখ  দশেনর  

 যােগর েটা িদক – একটা হল মন ও মেনর কােযর িবে ষণ করা আর ি তীয় হল এর ত  
যা িকনা আবার সাংখ  দশেনর উপর বশী আধার কের চেল। রাজেযােগর মূল দশন সাংেখ র উপর 
দািঁড়েয় আেছ। তাই সাংখ  দশন িঠক মত জানা না থাকেল যাগদশনেক সম ক ভােব বাঝা যােব না। 
সাংখ  দশন আমােদর িহ  ধেমর একিট খুব পণূ দশন। ষড়দশেনর মেধ  থম য দশন তা হল 
সাংখ , কিপল মুিন যার উ াবক। ামীজী কিপল মুিনেক বলেছন Father of all philosopy। কিপল 
মুিনেক বলা হয় সম  দশেনর জনক, কারণ পুেরা িবে  সাংখ  দশনই থম এবং াচীনতম দশন। সাংখ  
দশন থেকই পরবিত কােল ভারেতর সম  দশন এেক এেক বিরেয় এেসেছ। ভাগবত-পরুােণ কিপল-
দবা িত সংবােদ থম সাংখ  দশেনর কথা বলা হেয়েছ। কিপল মুিন সাংেখ  যটা িবচার িদেয় িনেয় 
যেত চেয়িছেলন, যাগ সটােকই ি য়াশি  েপ িনেয় গেছ। ধ ু থম দশনই নয়, সম  দশেনর 
িভি  প হল কিপেলর এই সাংখ  দশন, সাংখ  ছাড়া ভারতবেষ কান দশেনর কথা ভাবাই যায় না। 
আমােদর ভােলা কের মেন রাখেত হেব সাংখ  দশন কখনই বদ ও উপিনষেদর বাইের নয়। 
 

সাংেখ র সে  অ া  দশেনর ধান পাথক  হল, সাংখ  ঈ র মােন না। িন করা িহ  ধেমর 
সমােলাচনা কের বেল িহ রা িচরকাল ধ ুভগবান, ঈ র আর দবতা ছাড়া আর িকছুই জােন না। িক  
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িহ েদর থম য দশন সখােন ঈ েরর নাম পয  নই, ধ ু য নাম নই তা নয়, সাংখ  ঈ রেকই 
মােন না। িক  িহ েদর যত পজূা প িত, ঘ টা নাড়া থেক ছাগ বিল দওয়া সব িকছু দািঁড়েয় আেছ 
সাংেখ র উপর। এখন যিদ কউ  কের কালীঘােট য ছাগ বিল দওয়া হয়, এর সােথ সাংেখ র িক 
স ক? এর সব িকছুই সাংেখ র সােথ সরাসির যু । কালীঘােট কার কােছ বিল দওয়া হে ? মা 
কালীর কােছ। মা কালী ক? শি । শি  কাথা থেক এেসেছ? কৃিত থেক। আর কৃিত মােনই 
সাংখ । িহ  ধেম যত দশন আেছ, যত রকম িচ া-ভাবনা আেছ, েত কিট দশন, েত কিট ভাবধারা, 
তােদর েত েক কান না কান ভােব সাংেখ র সে  যু  হেয় আেছ। সব থেক যটা , তা হল, 
যখনই কউ ধেমর কথা বলেব তখনই তােক হয় জীবা া, নয় আ া, নতবুা পরমা ােক িনেয় বলেত 
হেব। িক  আ ার ধারণাই এেসেছ একমা  সাংখ  থেক, তেব সাংেখ  আ া শ টা ব বহার না কের 
‘পু ষ’ শ  ব বহার করা হয়। 

  

পু ষ, কিৃত ও চি শ ত  
 সাংখ  দশন মাটামুিট িতনিট িজিনেষর উপর দাঁিড়েয় আেছ – পু ষ, কৃিত ও চি শ ত । 
থম হল পু ষ, পেরর িদেক অ া  দশেন পু ষেকই আ া বলা হেয়েছ। পু ষ মােন িযিন চত  

স া। বদাে  যখন আ ার কথা বলা হয় বা িব ান যােক চত  বলেছ তখন িক আমরা একবারও 
ভেব দেখিছ এই আ া বা চত টা িক বা ক? আিম য িনেজেক আিম বলিছ, অ েক আপিন বা 
তিুম বেল সে াধন করিছ, অ  িদেক বাতল, াশ, টিবল, চয়ারেক তিুম বেল সে াধন করিছ না। 
অপরেক তিুম বা আপিন বলেত হেব, িনেজেক দখাবার সময় আিম বলেত হেব আর জড় ব েক এটা 
ওটা বলেত হেব, এ েলা আমােদর ক িশিখেয় িদেয়েছ? নািক ছাটেবলা থেক আমােদর কউ িনং 
িদেয় রেখেছ? নািক আিম তিুমর ব াপারটা মা েষর সহজাত বাধ? আিম আিছ, তিুম আেছা আর এিট 
আেছ, এই িতনেট স ােক িনেয়ই কৃিত চলেছ। আমার ভতের িযিন আিম িতিনই আমার অ যামী, 
িতিনই পু ষ, তামার ভতের িযিন অ যামী যােঁক তিুম বা আপিন বেল সে াধন করা হে , িতিনও 
সই পু ষ। এর বাইের একিট আলাদা স া রেয়েছ সিট এই বাতেলর স া, যােক বলেছ ইদ  । 
অহ   আর ইদ   এবং তিুম বা আপিন সটাও পু ষ, সটাও চত  সইজ  স ার িদক থেক এর 
আলাদা কান স া নই। মেন ক ন এখােন অেনক রকম ফল রাখা আেছ, আমােক বলা হল সব রকম 
ফলেক আলাদা আলাদা কের সািজেয় রাখেত। আমােক তখন আম েলােক আেমর জায়গায় রাখেত 
হেব, িলচ ুিলচরু জায়গায়, লব ু লবরু জায়গায় সািজেয় রাখেত হেব। সই রকম যখন স ােক সাজােত 
বলা হয় তখন পু ষ স া পু েষর জায়গােতই যােব। আিম, তিুম, স যাই বলা হাক না কন এর 
একটাই থাক হেব, এই থাকেক বলা হে  পু ষ। তাহেল কত পু ষ আেছ? সাংখ  মেত পু ষ অন । 
কীভােব অন ? অ  েপ অন । এখন অ  েপই থা ক, বহৃৎ েপই থা ক চত  চত ই।  
 

চতে র অ  িদেক রেয়েছ ি তীয় স া কৃিত, যােক ইদ   বলিছ, ইংরাজীেত বলা যেত পাের 
nature or matter, বা বলা যেত পাের শি  অথবা মায়া। িক  সাংেখ র কৃিতর সােথ অ া  দশন 
যােক কৃিত বা শি  বা মায়া বলেছ, তার সােথ িকছু সূ  পাথক  রেয়েছ। এই পাথক টা যিদ িঠক 
মত না ধরেত পারা যায় তাহেল একটা দশন বঝুেত িগেয় অ  দশেন ঢুেক পড়ব। যিদ পিৃথবী থেক 
চাঁেদ ব ক থেক একটা িল ছাড়া হয় তখন ব েকর নলটা সামা  একট ুযিদ বেঁক যায় তাহেল 
য িলটা ছাড়ঁা হেব সটা চােঁদ না িগেয় ম ল েহ চেল যােব। িহ  ধেমর দশেন এই সম া হয়। 
যিদ বাঝার একট ু এিদক ওিদক হেয় যায় তাহেল য দশনেক জানেত চাইিছ তার বদেল অ  
আেরকিট দশেনর মেধ  িগেয় ঢুেক পড়ব।  
 

 জীবন কী? জগৎ কী? এই ে র উ ের শা  বলেছ িচৎশি  আর জড়শি  এই েটার যখন 
িমলন হয়, তখন সটাই হেয় যায় িচৎ-জড়- ি  বা িচ ড় ি । ধ ু িচৎ থাকেল সিৃ  হেব না আবার 
ধ ুজড় থাকেলও সিৃ  হেব না। শি  হেলন চত ময়ী, িযিন জীেবর মেধ  িচিত শি  েপ অব ান 

কের জীবেক চালাে ন। িক  সাংেখ র কৃিত স ূণ েপ জড়, তার কান চত  নই, তার মােন 
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কৃিতর িনজ  কান িকছুর করার মতা নই। তে র মেত য কান ধরেণর শি ই হাক না কন, 
এর মূলা হেলন আদ াশি  পরমা কৃিত, পিরদৃ মান এই জগেতর সম  শি  তারঁই কাশ। িক  
সাংেখ  এই শি ই হেয় যায় কৃিত। সিৃ র আিদেত যা িকছু বিরেয় আসেছ সবই এই কৃিত থেক 
বিরেয় আেস। পরবিত কােল িবিভ  দশন কৃিতেক িবিভ  ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। িক  মূল 
হে  কৃিত। সাংখ বাদীর মূল ব ব  হল পু ষ ও কৃিতর িমলেনই জীব ও জগেতর সিৃ  হয়, এই 
েটার িমলন না হেল সিৃ  হেব না। এই পু ষ আর কৃিত মােন নারী আর ব াটােছেল নয়, পু ষ 

মােন চত  স া আর কৃিত মােন জড় স া। ামীর মেধ  য চত  স া আেছ সই চত  স া 
তার ীর মেধ ও আেছ, এই চত  স ােক সাংখ বাদীরা বলেছ পু ষ। ামী ও ী জেনর মেধ ই 
পু ষ আেছন আর তােদর জেনর শরীরটা কৃিতর উপাদান ারা িনিমত। সইজ  নারী আর পু েষ 
শরীেরর অ  ছাড়া আর কাথাও কান ভদ নই। িহ েদর য থম দশন সই সাংখ  দশেন পু ষ 
আর নারীর কান পাথক  নই। সই আ া বা পু ষ ব াটােছেলর মেধ ও আব  আবার সই আ া 
নারীর মেধ ও আব । আ ােক এই আব টা ক কের রেখেছ? কৃিত। কৃিত আবার জড়, 
মাইে ােফান যতটা জড় এই শরীরও িঠক ততটাই জড়।  
 

পু ষ আর নারীর ধারণা সাংেখ র পরবিত কােলর দশন িলেতও আেস। অধ া  রামায়েণ, 
তে , পরুােন এই নারী-পু েষর ধারণা দখেত পাই। অধ া  রামায়েণ দবিষ নারদ ীরামচ েক 
বলেছন – হ রাম যা িকছু পংুবাচক সব আপনার অংেশ আর যা িকছু ীবাচক সব সীতার অংেশ।  
এখন এই আ া বা পু ষ জেড়র সােথ িনেজেক এক কের স কৃিতেকই িনেজর প বেল মেন 
করেছ। কৃিতর সােথ পু ষ িনেজেক এক কের নওয়ার পেরই ভােগর ব াপার এেস যােব, আর ভাগ 
যখােন থাকেব সখােন ভােলা আর ম  এই েটাও থাকেব। ভােলা হেল খুব খুিশ হেয় আেরা কৃিতর 
সােথ এক হেয় থাকেত চাইেব। যমন যারা মদ খায়, নশা কের তারা থম থম খুব আন  পায়, 
তারপের যখন রাগ-ব ািধ হেত থােক, আর টাকা পয়সা বিরেয় যেত থােক তখন বেল ছেড় দ মা 
কঁেদ বািঁচ। পু ষ িঠক তমিন এই কৃিতর থেক যখন চড় থা ড় খেত  কের, তখন পু ষ বেল 

‘আর না, আর না’। যখন ‘আর না’ বেল তখন স কৃিত থেক িনেজেক আলাদা কের নওয়ার চ া 
 কের। িমলন আর ছাড়াছািড়র এই ব াপারটাই চলেত থােক। কতিদন চেল? অন  কাল ধের চলেত 

থােক। কােলর এই পিরিধেক মাপা যায় না। 
 

 সাংেখ  কৃিত খুবই একটা তাৎপযপূণ ত , জগেত যা িকছু আেছ সব কৃিতর অ গত। 
কৃিত স ে  আরকিট য খুব পূণ ধারণা পাই তা হল কৃিত জড়। এই টিবল, চয়ার, াশেক 
যমন জড় বলা হয়, সই রকম কৃিতও জড়। পের আইন াইেনর Theory of Relativity ত আমরা 
পলাম জড় আর শি  অিভ , যা িকনা কিপল মুিন অেনক আেগ তারঁ সাংখ  তে  বেল গেছন। 
সাংেখ  আকাশ আর াণ েটাই কৃিত। আকাশ সম  জড় পদােথর মূল, াণ সম  শি র উৎস। 
িক  এই েটাই কৃিতর অ গত। িকছু িদন আেগ আইন াইন যটা অে র মাধ েম বুিঝেয় িদেলন, 
আর যােক িভি  কের িকছুিদন আেগ আণিবক বামা আিব ার হল, সই ত টাই সাংখ  দশন হাজার 
হাজার বছর আেগ যিু  আর অ ভূিতর ারা িতি ত কের িদেয়িছল।  
 

 গীতায় পু ষ বা চত  এবং কৃিতেক খুব র ভােব সম য় করা হেয়েছ, যখােন ভগবান 
বলেছন আমার িট কৃিত – পরা কৃিত ও অপরা কৃিত। পরা মােন উ  আর অপরা মােন িন  বা 
িনকৃ । গীতার পরা কৃিতই সাংেখ র পু ষ আর অপরা কৃিতই সাংেখ র কৃিত। সাংেখ র পু েষর 
উপর বদা  যখােন ঈ রেক িনেয় আেস সখােনই পেুরা ব াপারটা খুব সূ  হেয় যায়। িযিন চত , 
িযিন পু ষ তারঁ সব িকছুই অন , তারঁ মেধ  য ান আেগ থেকই িবদ মান সই ানও অন । অ  
িদেক সাংখ বাদীেদর কােছ পু েষর সংখ া অন । িক  সংখ া শ টােক সিরেয় িদেল পু ষ হেয় যােবন 
অন । এটাই তখন বদাে র পু ষ হেয় যােব। সইজ  সাংেখ  আর বদাে  িবেশষ কান তফাৎ 
থাকেছ না। ামীজীও সাংখ  আর বদা েক মলাবার চ া কেরিছেলন। আচােযর ভা ও সাংখ  ও 



9 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

বদা  মেতই চেল। তফাৎ হল সাংখ বাদীেদর কােছ পু েষর স া সংখ ায় অন  িক  বদা  বেল 
পু ষই আেছন, পু ষ ছাড়া ি তীয় িকছু নই, িতিন অন । সাংেখ  পু ষেক সংখ ায় অন  বলেছ আর 
বদা  পু ষেকই অন  বলেছ। এই জায়গাটু  ছাড়া সাংখ  আর বদাে  খুব বশী পাথক  নই। 
তাহেল তা েটােক এক কের িদেলই হল। িক  না, এক করা যােব না। এই য পু ষ আর কৃিতেক 
সাংখ  আলাদা কের িদেয়েছ, ধু আলাদাই নয়, এই েটা ভােবই আলাদা, এেদর জেনর মেধ  
কান িমল নই – এটােকই বেল তবাদ। তবােদ েটা স া, পু েষর স া আর কৃিতর স া, আর 
এই েটা স া পর র থেক পেুরাপিুর ত । িক  যখন এই েটােক বদাে  িনেয় আসা হয়, গীতার 
মেতও িনেয় এেল েটা িক  িমেল যায়। কীভােব িমেল যায়? ভগবান বলেছন – পরা কৃিত আর 
অপরা কৃিত। পরা কৃিত কার? ভগবােনর। তাহেল অপরা কৃিত কার? এটাও ভগবােনর। তাহেল 
ঈ র ছাড়া িকছু নই। সাংখ  এই ত  কখনই হেব না, সাংেখ  পু ষ িচরিদন কৃিত থেক আলাদা, 
কৃিত িচরিদন পু ষ থেক আলাদা। পু ষ আর কৃিতেক উপমা িদেয় বলা হয় – েটা নদী যন 

পাশাপািশ বেয় চেলেছ – একটা পু েষর নদী আেরকটা কৃিতর নদী। পাশাপািশ চলেত চলেত মােঝ 
মােঝ তােদর িমলন হেয় যায়, িমলন হওয়া মােনই সিৃ   হেয় যাওয়া। েটা নদী িকছু কাল এক 
হেয় চলেত চলেত আবার যখন আলাদা হেয় যােব তখন সিৃ র লয় হেয় যােব। এই েটা নদী অন  
কাল থেক বািহত হেয় আসেছ আর অন  কাল ধের বািহত হেত থাকেব। গীতায় ভগবানও বলেছন 
কৃিতং পু ষৈ ব িব নাদী উভাবিপ – কৃিত ও পু ষ উভয়েকই অনািদ বেল জানেব। 

 

 মজার ব াপার হল পু েষর মেধ  ি য়াশি  নই। পু ষই একমা  চত  িকনা, ি য়ার জ  
েয়াজন পদােথর। কান িকছুর উপর ি য়াশি েক কাজ করেত হেল স েলােক ভৗিতক পদাথ হেত 

হেব। অ  িদেক কৃিত হল জড় তাই তার মেধ  ানশি  নই। সাংখ  িবেরাধীরা তাই 
সাংখ বাদীেদর আ মণ কের বেল ‘ভাই! তামােদর জেনর িমলন কীভাব হয়? একজেনর ি য়াশি  
নই আেরকজেনর ানশি  নই’। সাংখ বাদীরা এর উ ের বেল অ খ বৎ। অ  য স খ েক 
কােঁধ তেুল িনেয়েছ, খ  চােখ দখেত পায়, স পথ দিখেয় িনেয় যাে  আর অ  সই পথ অ সরণ 
কের চলেছ। খ  হাটঁেত পাের না িক  অ  তােক কাঁেধ তেুল িনেয় গ েব র িদেক হঁেট যাে । 
উপমার সম া হল, উপমা িদেয় একটা ত েক উপ ািপত করা যায় না। বদা ীরা তাই বলেছন ‘অ  
আর খে র িমলনটা হল কী কের’? অ  একটা পাহােড়র চিটেত পেড় আেছ, খ  অ  এক পাহােড়র 
চিটেত পেড় আেছ, এবার এেদর িমলন হেব িক কের? এরা িক তাহেল বােঘর মত ডাক ছেড়িছল, 
বািঘনী যমন বােঘর জ  ডাক দয়? আর য অ  সেতা ডাক িদেতই পারেব না, কারণ তার তা 
চত  স াই নই। মেন করা যাক ঘেরর এক কােণ ইেলি কিসিটর তার পেড় আেছ, আর ঘেরর অ  
এক কােণ একটা মাটর পা  রাখা আেছ। মাটর ইেলি িসিট ছাড়া চলেব না। এই তার পয  
ইেলি িসট আেছ, এবার এই ইেলি িসিট মাটর পা  পয  যােব িক কের? ইেলি িসিট িনেজ চেল 
মাটেরর কােছ আসেত পারেব না। মাটর আবার ইেলি িসট ছাড়া চলেব না, চলেব িক  তার জ  
ইেলি িসিট দরকার। এেদর িমলন হেব কীভােব? এরজ  তাহেল একটা ততৃীয় স ার দরকার। সাংখ  
দশেনর িব ে  এটাই সব থেক বড় আপি । সাংখ াবাদীেদর কােছ ওেদর মত উ র আেছ, িক  
উ র েলা পির ার নয়।  
 

িক  পু ষ আর কৃিত পর র একবার কাছাকািছ এেস গেল কৃিত এেকবাের চা া হেয় 
উঠেব, কারণ পু েষর চতে র আেলা কৃিতর উপর িতফিলত হেয় গেছ। এরপর কৃিতর খলা 
পেুরাদেম  হেয় যােব, আর কউ তােক আটেক রাখেত পারেব না। িসেনমার েজ ের রীল ভরা 
আেছ, েজ রও চলেছ, িক  আেলা নই। িসেনমা হেব না। েজ ের আেলা চেল এেসেছ এবার 
িসেনমা পেুরাদেম চলেত থাকেব। সাংেখ র ওই জায়গাটােক কান রকেম মেন িনেল পের আর কান 
সম া থােক না। িক  দশন তা এভােব কখনই মানেব না। বদা  এই ব াপাের পির ার, বদা  
বলেছ ঈ র আেছন, িতিন কান কাজ কেরন না িঠকই িক  িতিন আেছন বেলই পু ষ আর কৃিতর 
িমলন হেয় যায়। ঈ রেক িনেয় এেল আর কান সম া হয় না। সইজ  সাংখ   রকেমর হেয় যায়। 
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একটা হল িনরী র সাংখ , য সাংেখ  ঈ র বেল িকছু নই। আেরকিট সাংখ  বলেছ ঈ র আেছন িক  
িতিন কান কাজ কেরন না। যাগদশন হল সরী র সাংখ , যােগর ঈ র ঠঁুেটা জগ াথ, ঈ র কান 
কাজ করেবন না। িতিন আেছন। িতিন আেছন বেলই পু ষ আর কৃিতর িমলন হয়। এই পু ষ আবার 
বাকা বেরর মত। ঠা র সাংেখ র পু েষর উপমা িদে ন – িবেয় বািড়েত িগ ী সব কাজ কের 
বড়াে  আর ামী বেস বেস তামাক খেয় যাে , িগ ী মােঝ মােঝ আচঁেল হাত মুছেত মুছেত এেস 
কােজর বাড়ীর সব খবর িদেয় যাে  আর ামী  ঁ  ঁকের মাথা নেড় আবার তামাক খেত থােক। 
সাংেখ  কৃিতই সব কাজ কের, বদাে ও কৃিতই কাজ কের। বদা  কৃিতেক মায়া বলেছ, তার 
কােছ  ছাড়া িকছু নই। এই জীব, জগৎ, পু ষ, কৃিত, এেদর িমলন, সিৃ , সংহার, পাপ-পণূ  যা 
িকছু দখাে  সব িকছু ে র উপর মায়ার আবরেণর জ  দখাে । সাংখ  বদাে র এই ত  
িকছুেতই মানেব না। সাংেখ র কােছ আেছ ধ ুপু ষ আর কৃিত। 
 

 সাংেখ র ততৃীয় যটা পণূ ত  তা হল – চি শ ত , অথাৎ চি শ রকেমর ত । কৃিত 
একটা জায়গায় জড় হেয় বেস আেছ, আর স যখন িনেজেক স সািরত করেত  কের, বিুড়র 
চেুলর মত িনেজেক ছড়ােত আর  কের, তখন কৃিত এই চি শ তে র মধ  িদেয় িনেজেক 
স সািরত করেত থােক। 
 

ত  আর শ  বা নাম েটা পথৃক, ত  একটা ধারণা, যমন এটা জল, জল একটা শ , এই 
জলেকই িবিভ  ভাষায় বলেব ওয়াটার, পািন, এ েকায়া, িক  যখনই এটা ত  হেয় যােব তখন জল 
ত েক আর িবিভ  ভাষায় পা িরত করা যােব না। আ া, ঈ র, পু ষ, কৃিত একটা ধারণা বা 
ভাব, এ িলেক ব াখ া কের বাঝান হয় এর ত টা িক, িক  এ িলেক অ বাদ করা যায় না। এখােন 
চি শ তে র অথ হল, যখন কৃিত িনেজেক িব ার করেত  কের তখন তার চি শটা তে র 
মাধ েম িনেজেক িব ার কের।  
 

 এখন যিদ  করা হয় কৃিত আসেল িক রকম? তখন বলেছন কৃিত হল ি ণাি কা। 
জগেত য এত রঙ দখিছ, চািরিদেক য এত রেঙর বাহার, আসেল জগেত মা িট িতনেট রঙই আেছ 
– লাল, সবজু ও নীল। সাদা ও কােলা বেল কান রঙ হয় না। সাতটা রঙ িমেল গেল সটা সাদা হেয় 
যায় আর সাতটা রঙ চেল গেল সটা কােলা দখায়। জগেত মা  িতনেট রঙ, অথচ কী আ েযর কা , 
এই িতনেট রেঙর িম েণ ল  ল  কািট কািট রেঙ রাঙািয়ত বণময় জগেতর সিৃ । আসেল আেছ 
িতনেট রঙ আর বািক সব রঙ এই িতনেটর রেঙর খলা ছাড়া আর িকছু নয়। িঠক তমিন কৃিতও 
িতনেট িজিনষ স , রেজা আর তেমা। এই িতনেট ধ ু ণ। ণ বলেত িঠক িক বাঝায়? এনারা তখন 
অেনক িকছু উপমা িদেয় বাঝাবার চ া করেবন। িক  যত ভােবই বাঝান হাক যারা বঝুবার তারাই 
বােঝ, যারা বােঝ না তারা কান িদন বঝুেত পারেব না। যমন কান িজিনেষর মেধ  িকছু ণ থােক, 
আপিন খুব বিু মান, বিু মানটা আপনার ণ। স , রেজা আর তেমা িঠক তমন িতনেট ণ। যখােন 
য কান িজিনেষ যা িকছু ণ আেছ সই ণটা এই িতনেট েণর মেধ  থাকেতই হেব – স , রেজা 
ও তেমা। য িজিনষটা এেকবাের িনজীব, ভাতঁা হেয় পেড় আেছ সটাই তেমা ণ। যখােন চ  
কমচা ল  সখােন রেজা ণ আর যখােন এই েটা েণর সাম  অব া, শা  হেয় আেছ সটাই 
স ণ। এই ণ সব ে ই থাকেব, ভােগর ে  থাকেব, ব বহােরর ে  থাকেব, দশেনর ে  
থাকেব, খাওয়া-দাওয়া, শাওয়া-বসা সব ে  থাকেব। যখােন যা িকছু আেছ, যা িকছু থাকেত পাের 
সেবেতই এই স , রেজা আর তেমার খলা ছাড়া আর িকছু নয়। যিদ জলেক এই িতনেট ণ িদেয় 
িবে ষণ করা হয় তখন বরফ য তেমা হেব এটা পির ার বাঝা যাে । তাহেল জল স  হেব নািক 
রেজা হেব? িব ােনর িদক িদেয় যিদ িবে ষণ করা হয় তাহেল বা  রেজার মেধ  আসেব। বা  হল free 
molecules তাই বাে র মেধ  অেনক বশী activity হেব। তাহেল জল সিদক থেক স ই হেব 
কারণ জল বা  আর বরেফর সাম  অব া। স , রেজা আর তেমা এই িতনেটই িব  ণ। 
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 এই িতনেট ণ থম অব ায় এেকবাের সাম  ভােব থােক, িতনেট বা া যন ঘুিমেয় আেছ। 
িতনেট ণ যন িতনেট িঢিপ হেয় আেছ, স েণর িঢিপ, রেজা েণর িঢিপ আর তেমা েণর িঢিপ। 
এবার পু ষ কৃিতর কােছ চেল এল, যন চু ক পাথর লাহার টকুেরার কােছ এেস গল। চু েকর 
শি েত লাহা েলা নেড় উঠল। পু ষও কৃিতর কােছ চেল আসেতই এই িতনেট েণর িঢিপ েলার 
মেধ  নড়াচড়া  হেতই পেুরাদেম সিৃ   হেয় গল। এবার আর কৃিতেক আর কান ভােবই 
আটকােনা যােব না। আটকােনার একটাই মা  পথ, পু ষ যিদ কৃিত থেক সের আেস।   
 

 সাংেখ র এই ঘটনােক িবিভ  রকম উপমার সাহােয  বাঝােনার চ া করা হয়। যমন বলেব 
যমিন কৃিত পু ষেক দেখ ফেল তখিন কৃিত তার নতৃ  দখােত  কের দয়। কৃিতর নাচ 
দেখ িকছু েণর মেধ ই পু ষ মু  হেয় যায়। যখন পু ষ মু  হেয় যায় তখন স ভেব পায় না আিম 
িক িছলাম, স ণূ ভােব স িনেজর পেক হািরেয় কৃিতর সে  িনেজেক এক কের ফেল কৃিত 
থেক অিভ  মেন করেত থােক। অথচ কৃিতর কােছ িকছুই নই, ধ ুএই িতনেট ণ স , রেজা আর 
তেমা। জগৎ সংসার মােন এই িতনেট েণর খলা, পু ষ এখন এই জগৎ দেখ মু  হেয় পেড়। ঠা র 
বলেছন – রসেগা াই হাক আর সে শই হাক, এর াদ কত দরূ যােব! গলা পয ই। গলার নীেচ 
চেল গেল কান াদ নই। যখন সব িকছু সংযিমত হেয় সাম  অব ায় রেয়েছ তখন তােক বলেছ 
কৃিত। সংযম ন  হেয় গেল, য িতনেট ণ সাম  অব ায় িছল, সই সাম  অব াটা ভেঙ গেল 
থেম স েণর আিধক  এেস যােব। এই িতনেট একই িজিনষ, কৃিতই স , রেজা ও তেমা এই 

িতনেট েপ িবভািসত। সাম  ন  হেয় গেল স  এবার রেজােত পাে  যেত পাের, রেজা তেমােত 
আর তেমা স েত পা ােত পাের।  
 

িতনেট ণ সব সময় সমান পিরমােণ থােক আর িতনেটর যাগফলও সব সময় এক হেব। তার 
মােন কান িকছুেত যিদ স ণ বেড় যায় তাহেল হয় তার রেজা ণ কেম যােব, আর তা নাহেল 
তেমা ণ কেম যােব। সইজ  কান মা ষ বা সমাজ বা দশ যিদ ঘার তেমা েণ আ  হেয় পেড় 
তাহেল তােক থেম রেজা েণ িনেয় আসেত হেব। রেজা েণ িনেয় আসার জ  িক তােক অেনক িকছু 
করেত হেব? িকছুই করেত হেব না, ওই তেমা ণ যটা আেছ সটােকই রেজা েণ পা িরত করেত 
হেব। রেজা ণ এেস গেল তােক স েণ পা িরত করা অেনক সহজ। তেমা ণেক স েণ পা ােনা 
অেনক কিঠন। িতনেট েণর যাগফল সব সময় একই থাকেব। আর এটা কখনই হেব না য, িতনজন 
এক সে  নই, িতনেট সব সময় একসােথই থাকেব। আবার পেুরাটাই স ণ অথাৎ শতকরা একশ 
ভাগ স ণ কা র মেধ  থাকেব না। ৯৯.৯% হেত পাের িক  ১০০% কখনই হেব না। তাহেল 
ঠা রেক আমরা  স েণর আধার বলিছ কীভােব? তাহেল িক ঠা েরর মেধ  রেজা আর তেমা ণ 
িছল না? এ িজিনষ কখন হেতই পাের না, হেল ত  িবেরাধী হেয় যােব। ঠা েরর মেধ  যিদ তেমা ণ 
না থাকেতা তাহেল িতিন ঘুেমােতন কী কের? রেজা েণর ল ণ লাভ, অহ ারািদ। তেমা েণর ল ণ 
অ ান িন া। ঠা েরর মেধ  তাহেল তেমা ণ রেজা ণ কীভােব িছল? খুব সামা  িছল। কারণ যখােন 
স ণ থাকেব সখােনই রেজা আর তেমা থাকেবই। সইজ  মুি র অব া হল কৃিতর বাইের, 
কৃিতর বাইের মােন এই িতনেট েণর পাের। কান িবরাট স াসী, কান ানী পু ষ, কান অত  

ভােলা মা ষ, অত  সবাপরায়ণ, ধমপরায়ণ তার মােন এনারা সবাই স েণ বাধঁা আেছন। স েণ 
বাধঁা মােনই এেঁদর মেধ  রেজা ণও আেছ, রেজা ণ আেছ মােনই তেমা ণও থাকেত হেব। এর ফল 
কী হেত পাের? কালই যিদ দিখ অত  ধমপরায়ণ ব ি  চ  অধমপরায়ণ হেয় গেছ তােত আ শ 
হবার িকছু নই। আর ানীর ভতর অ ান এেস তার মাথাটা খারাপ হেয় যাওয়ােতও অবাক হওয়ার 
িকছু নই, িনেজই হয়েতা বলেব আমার সব িকছু যন গালমাল হেয় গেছ। সইজ  ঠা র বলেছন 
ানী ভয়তরােস। ানী মােন িতিন এখনও স েণ অবি ত িক  ি ণাি কা অথাৎ িতনেট েণর 

পােরর অব ায় যেত পােরনিন।    
 

 কৃিত যখন িনেজেক ছড়ােত  কের তখন থম তার য পা র হয় তােক বলেছন মহৎ, 
মহৎএর ইংরাজী অ বাদ Cosmic Intelligence, মহৎ হল সমি  মন। িব ান বলেছ বিু ই চত , 
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িক  এখােন এেসই বাঝা যায় আমােদর ঋিষরা কীভােব সব িকছুেক িবে ষণ কের একটা সেত  িগেয় 
পৗেঁছিছেলন। এখােন বিু  হল মহৎএর এলাকায়, মহৎ আবার কৃিতর এলাকায় রেয়েছ, কৃিত িনেজ 
জড়। তাই বিু ও জড়, অথচ িব ানীরা বলেছ বিু ই চত । আমরা এই িটউব লাইেটর আেলা দেখ 
বলিছ িটউব লাইেটর আেলােত আমরা পর র সবাইেক দখেত পারিছ। িক  িটউেবর িনজ  আেলা 
বেল িকছু নই। িটউবটা একটা কােঁচর িজিনষ, তােত একটা গ ােসর কািট   দওয়া আেছ, এবার 
ইেলি ক াক িগেয় সই গ াসটােক আেলািকত কের িদে , সই আেলা িটউেবর সাদা কােঁচ িরে  
হেয় সারা ঘের ছিড়েয় পড়েছ, আমরা বলিছ িটউেবর আেলােত সবাই কাজ করিছ। কৃিত িনেজ জড়, 
কৃিতর এক ধাপ নীেচ মহৎ, তারও নীেচ বিু । মহৎ হল সমি  মন, বদাে  এই মহৎেকই বেল 

িহরণ গভ, পরুাণ মেত বেল া। যিদও এ েলা সব সময় পেুরাপিুর মেল না, িক  এ েলা এক 
একটা মত, িক  কাছাকািছ যায়।  
 

যাই হাক মহৎ হল কৃিতর িঠক পেরই। মহৎ এেস যাওয়া মােন সিৃ  এবার পেুরাদেম  
হেয় গল। পু ষ এখন কৃিতর খলা দখেছ। ামী- ী যমন িনেজেদর মেন কের আিম আর তিুম 
এক, পু েষরও িঠক একই রব া হয়, সও মেন কের আিম আর কৃিত এক। এখােন কৃিতর 
িনেজর হারাবার িকছু নই, এেত কৃিতরই মজা। পু ষ হেলন িন ণ িনরাকার, যমিন কৃিতর কােছ 
এেস গল পু ষ সে  সে  মেন করেত  কের আিম ণময়, িযিন িনরাকার িতিন এখন িনেজেক 
সাকার মেন করেত  কেরন। িনরাকার থেক সাকার হেয় যাওয়ার পর সই পু েষর মেধ  
কতক িল ঐ য এেস যায়, আচায এটাই বলেছন িতিন হেলন ান, ঐ য, বল, বীয, তজ ও শি েত 
সদা স । িযিন  চত , য সি দান  ছাড়া িকছু নই, িতিনই এখন কৃিতর আবরণ ধারণ 
কের িনেজেক ণময়, ঐ য স  মেন করেছন। আমরা িক  এ েলা বদাে র িদক থেক বলিছ, 
সাংেখ  এসেবর কান ান নই, তারঁা কান ঈ র, ভগবােনর ধার ধােরন না। ভ  বলেব িন ণ 
িনরাকার ঈ রেক িনেয় আিম িক করব! যােঁক আিম আ াদ করেত পারেবা না, যােঁক আিম ভি  
করেত পারেবা না, তােঁক িনেয় আিম িক করব! আমার চাই ীকৃ , যােঁক আমার বেুক লাগােত 
পারেবা, যারঁ পেুরর িণ নেত পােবা, যােঁক দেখ আমার াণ জুিড়েয় যােব, আমার চাই ণময়। 
ণ আসেব কাথা থেক, তারঁ মেধ  তা কান ণ নই। তাই তােঁক কৃিতর আ য় িনেত হেব। 
কৃিতর আ য় িনেয় িনেল তখন কৃিত হেয় গল আেরকিট পথৃক স া। এখােন এেস বদাে র আবার 

কিঠন সম া হেয় যায়। বদা  তা কৃিতেক মােনই না, তারঁা বেলন মায়া। মায়ােক আবার ব াখ া 
করা যােব না। িক  সাংখ  কৃিতেক পির ার ব াখ া কের দেব, কৃিত ণময়, স , রেজা আর তেমা 
এই িতনেট ণ অন  কাল ধের চলেছ। এখন আমােদর দখেত হেব কানটা মানেল িবধা হেব। 
মায়ােক যিদ মেন িনই তখন দশেন এক রকম সম া হেব, কৃিতেক মেন িনেলও দশেন সম া 
এেস যােব। সইজ  কখনই বলা যায় না য সাংখ  িঠক বলেছ, না বদা  যটা বলেছ সটা িঠক। 
আমােদর মেন হেব বদা ই িঠক বলেছ। িক  সাংখ  কান ভােবই বদাে র মতেক িঠক বলেব না, 
তােঁদরও িনজ  অেনক যিু  আেছ।  

 

আমরা য এই টিবল, াশ দখিছ এ েলা য জড় আমরা পির ার বঝুেত পারিছ, আর আিম 
আপিন, প , পািখ য জড় নয় সটাও পির ার বঝুেত পারিছ। সাংখ ই থম তবাদ, যখােন েটা 
স ােক িনেয় আসা হেয়েছ। থম স া পু ষ বা চত  স া, আর ি তীয় স া কৃিত বা জড় স া। 
কৃিত যখন িনেজেক িব ার করেত  করল তখন থম স িনেজেক মেন কের আিম হলাম ানময়, 

মহেত কৃিত পেুরা  স  হেয় আেছ বেল কৃিত িনেজেক ানময় ভাবেছ। কৃিতর স েক এেস 
পু েষর আিম-তিুমর ভদটা িমেট যায়, কৃিতর িক  কান ভদ- টদ মেট না। তাই মহেত এেসই 
িক  কৃিত থেম থােক না, পু ষেক বাধঁার জ  মহেতর িঠক পেরই স অহ ারেক িনেয় আেস।  

 

অহ ার (Cosmic Ego) আসা মােন আিম বাধ, আিম আিছ এই অ ভব। অহ ােরর বাধঁন 
হল রেজা েণর বাধঁন, স ণ কেম িগেয় এবার রেজা েণর আিধক  বেড় গল। এখান থেক কৃিতর 
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বগ তী  আকার ধারণ কের নয়। অহ ােরর পর কৃিত পাচঁিট ত া ােত ভেঙ যায়। ত া া মােন 
তৎ মা া। থেম স , রেজা আর তেমা িছল  ণ। এখান থেক এেদর বাড়া কমা চলেত থােক, 
কখন স ণ বেড় যাে , কখন আবার রেজা বেড় িগেয় স  আর তেমা কেম যাে , কখন তেমা 
কেম িগেয় বািক েটা কেম যাে , িক  িতনেট েণর মাট পিরমাণ (sum total) একই থােক। এই 
িতনেট ণ প  ত া ায় পাচঁিট আকার ধারণ কের। এই পাচঁটা আকার কী ণ, নািক পািটেকল   
বাঝা খুব মুশিকল। পদাথ িব ােন ইেল ন াটেনর ে ও িঠক তাই হয়, এ েলােক কখন 
পািটেকেলর মত আচরণ করেত দখা যায় আবার কখন ওেয়েটর মত আচরণ কের। িঠক তমিন এই 
ত া ােক কখন মেন হেব খুব সূ  পািটেকল আবার কখন মেন হেব  ণ। প  ত া ােক বলা 
যেত পাের  ণ আর পািটেকেলর একটা মাঝামািঝ অব া। ামীজী বলেছন ফেুলর গ  যমন 
আমরা দখেত পাই না িক  ােণ অ ভব হয়, এটাই ত া া। তেব এেকও িঠক ত া া বলা যােব 
না। গ  মােনই এর মেধ  একটা রাসায়ািনক ি য়া থাকেব, আর রাসায়ািনক মােনই তােত 
মিল েলর বড় াকচার থাকেব। িক  প  ত া া এরও অেনক নীেচ থােক, মােন আরও মৗিলক।  

 

এই পাচঁিট ত া ার নাম – শ , শ, প, রস ও গ । শ  কখন ব  হেত পাের না, শ , 
শ আসেল ণ, সই রকম প, রস, গ  সবটাই ণ। িক  আবার এেকবাের  ণও বলা যায় 

না, এ েলােক আবার বলা হয় খুব সূ তর, যার জ  এর আেরকটা নাম প  সূ ভতূ, আবার অেনক 
সময় প  মহাভূতও বেল। এর িবিভ  নাম হওয়ার কারণ এ েলােক িনিদ  কের িকছু বলা যায় না, 
একিদেক মেন হেব এর মেধ  েব র ণ আেছ আবার অ  িদেক মেন হেব কবল  ণ। এই 
পাচঁটা ত া া এবার এক অপেরর সােথ িম ণ হেত  কের। এেদর িম েণর একটা িনিদ  পিরমাপ 
আেছ, একটা নেব িনেজর অে ক আর বািক চারেট থেক নেব আট ভােগর এক ভাগ কের। যমন 
শে র সােথ যখন িম ণ হয় তখন শে র অে ক নেব, আট ভােগর এক ভাগ কের শ, প, রস ও 
গ  থেক নেব। িঠক তমিন শই এই ভােব েশর অে ক িনেয় বািক চারেট থেক আট ভােগর 
এক ভাগ কের নেব। এইভােব এই পাচঁটা থেক আবার পাচঁটা িজিনষ তরী হয় – আকাশ, বায়ু, 
অি , জল ও পিৃথবী, এ েলােক বলা হয় প ভতূ বা প  লূভতূ। এই প  ত া া  রকেমর সিৃ  
কের – একটা করেছ পদাথ আর অ টা হল পদাথেক ধরার মতা। ধ ুপদাথ তরী করেল তা হেব 
না, ওই িজিনষ েলােক ধরারও মতা থাকা চাই। তাই ত া া একটা তরী করেছ এগােরাটা ইি য় 
আর ি তীয় তরী করেছ এগােরাটা ইি েয়র পাচঁিট িবষয় আকাশ, বায়ু, অি , জল ও পিৃথবী। এটাই 
সিৃ  ত , এখােন এেসই সিৃ  শষ হেয় যাে । ওপেরর িদেক িতনিট – কৃিত, মহৎ ও অহ ার, 
মাঝখােন প  সূ ভতূ (ত া া) আর প  লূভতূ আর নীেচর িদেক দশটা ইি য় আর মন (৩ + ৫ 
+ ৫ + ১০ + ১ = ২৪)। পরুাণািদেত এ েলােক বেল কৃিত আর বািক িলেক বেল িবকৃিত, আসেল 
বািক েলা কৃিতরই িবকার। থম য প  সূ ভূেতর কথা বলেছ এটাই এেকবাের সূ  অব া (pure 
state) এরপর হয় প ীকরণ। সখান থেক আবার লূভতূ তরী হয়। দশিট ইি য়েক ভাগ করা হয় 
পাচঁটা ােনি য় আর পাচঁটা কেমি য়েত। গীতার েয়াদশ অধ ােয়র ছয় ন র াকটা মুখ  রাখেল 
এই চি শ ত েক মেন রাখেত খুব িবধা হেব। াকিট হল মহাভতূা হ ােরা বিু রব েমব চ। 
ইি য়ািণ দৈশক  প  চি য়েগাচরাঃ।। এই হল সাংেখ র চি শ ত , সিৃ  িকভােব হয় তার ব াখ া। 
বদাে র কােছ এর আবার তমন িকছু  নই। শা  অধ য়েনও এর সই রকম কান িবেশষ 
ভিূমকা নই। তেব আমােদর জেন রাখা ভােলা। 
 

সাংেখ র পিঁচশ ন র হল পু ষ, পু ষ আবার কান ত  নয়। আমরা ত  বলেত বিুঝ আসল 
িজিনষেক, যমন বদা  ত । বদা  ত  বলেল বাঝােব বদা  দশেনর মূল ব ব । িক  সাংেখ  
ত  মােন িনকৃ । সাংেখ র ত  কতকটা বাংলার ‘মাল’এর মত। কউ যিদ বাংলায় বেল ‘িকছু মাল 
আেছ’? এর অথ হল ভােলা িকছু আেছ িকনা জানেত চাওয়া হে । আবার ‘মাল’ নাংরা অেথও 
ব বহার করা হয়, ‘ওই লাকিট একট মাল’। সং েৃত ত টাও িঠক তাই, কখন িবেশষ অেথ ব বহার 
হয় আবার কখন িনকৃ  অেথও ব বহার হয়। সাংেখ  ত  শ েক িনকৃ  অেথই ব বহার করা হেয়েছ। 
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বদাে  ত  মােন সার। এই সব কারেণ শা  অধ য়ন খুব ক  সাধ । কথামৃেতই আেছ, হাজরা চি শ 
তে র তািলকা িদেত িগেয় ষড়িরপেুকও চি শ তে র মেধ  ঢুিকেয় িদেয়েছন। হাজরা মহাশয় 
দি েণ ের ঠা েরর ঘেরর বারা ায় বেস থাকেতন আর উিন কত বড় ানী দখাবার জ  লােকেদর 
সামেন শাে র অেনক ভলুভাল কথা বলেতন। চি শ তে র িহসাব মলােত না পের িতিন কাম, 

াধ, লাভ এ েলােকও চি শ তে র মেধ  ঢুিকেয় িদেয়েছন। হাজরার কথা েন ঠা র হাসেত 
হাসেত গড়াগিড় িদে ন ‘দ ােখা! হাজরার কা , ষড়িরপেুক তে র মেধ  ঢুিকেয় িদেয়েছ’। আমরা বিল 
ঠা র শা  পেড়নিন, িক  িতিন বলেতন ‘আিম েনিছ কত’। শাে র কথা িতিন যটা জানেতন সটা 
িঠক িঠক জানেতন। সাংেখ র চি শ তে র কথাও তারঁ জানা িছল। চি শ তে র মত শাে র িকছু 
িকছু িজিনষ আমােদর জেন রাখা ভােলা। 
 

এইভােব কৃিত যখন িবিভ  ভােগ িব তৃ হেয় ছিড়েয় যায় তখন রেজা ণ তেমা ণ এ েলার 
আিধক টা কমেত কমেত নীেচ নেম যায়। শে র ান হল আকাশ, শে র পের আেস শ। েশর 
ান বায়ু, বায়ু না থাকেল শ হেব না। েপর ান অি , রেসর ান জল আর গে র ান পিৃথবী। 

পিৃথবীর মেধ  অে ক রেয়েছ গ  আর আট ভােগর এক ভাগ কের বািক চারেট রেয়েছ। এভােবই সব 
িকছুর সিৃ  হয়। তার মােন জগেত এমন কান িকছু নই যটার মেধ  সব িকছু নই। যমন প ল, 
প েল জল ত  আেছ, জল ত  না থাকেল তরল হেব না, আর পিৃথবী ত  না থাকেল প েলর কান 
গ  নােক আসেব না, তার থেকও বড় হল অি  ত  আেছ, অি  ত  না থাকেল প ল লেব না। 
ধ ুজেলর মেধ ও এই িতনেট িজিনষ আেছ, িক  অ পােতর তারতম  থাকেব। যমন প েলর মেধ  

অি  ত  অেনক বশী পিরমােণ আেছ, জেল আবার অি  ত  অেনক কম। এ েলা সাংখ েদর মত। 
এটাই সাংেখ র চি শ ত । 
 

চি শ ত  িদেয় এবার জগৎ দািঁড়েয় গেছ। জগৎেক ভাগ করার জ  ইি য়রা এেস গেছ। 
ইি য় েলােক চালনা করার জ  মন দািঁড়েয় গেছ। নতকী এখন মে  এেস গেছ, দশকরাও এেস 
গেছ আর আপিন  চত  পু ষ েটার সে  িনেজেক এক কের ফেলেছন। ব  , এবার পেুরা 
জগেতর খলা চলেত  কের দেব – খ, ঃখ, হািস, কা া, পণূ , পাপ, ধম, অধম সবাই এেস 
আপনােক বা ঁ বা ঁকের ঘুিরেয় যাে । 
 

এই তে র বাইের যটা আসল িতিনই হেলন পু ষ, িতিনই চত । তাহেল কৃিত িক নকল? 
কখনই নকল নয়, কৃিত আেছ বেলই তা এত মজা। ঠা র বলেছন জিটলা- িটলা না থাকেল লীলা 
পা াই হেব না। কৃিত যিদ না থাকত তাহেল এই সিৃ র কান খলাই হেতা না। িব ানও আজ 
বলেছ সিৃ েত পু েষর কান দরকারই লােগ না, ধ ু নারী থাকেলই সিৃ  হেয় যােব। সিৃ েত ধু 
বিচ  আনার জ  পু েষর দরকার। ািনং প িত আিব ােরর আেগ এই ব াপারটা কা র জানা 
িছল না। ািনং প িতেত সম া হল যার ািনং করা হেব িঠক তারই ডুি েকট সিৃ  হেব, সখােন 
কান বিচ  আসেব না। সিৃ েত এই বিচ  আনার জ  পু েষর দরকার। সাংেখ র পু েষর আবার 
কান বিচ  নই, সখােন কৃিত বিচ  িনেয় আসেছ। একবার একিট অিববািহত যবুক ভ েক তার 
পিরিচত এক মহারাজ বাঝাে ন ‘ দেখা বাপু! িবেয়-থা অত  বােজ িজিনষ, িবেয় করেল -িতন 
বছেরই যা খ পাওয়ার পােব, এরপর বািক জীবনটা ধ ুমাথা ব াথা িনেয় কাটােত হেব’। বলার পর 
মহারাজ ভাবেলন ছেলিটেক িব াস কিরেয় িদেত পেরেছন। সব েন ছেলিট বলেছ ‘মহারাজ! ওই 
-িতন বছের যা আন  আেছ না, ওই আনে র জ  সারা জীবন ক  স  করা যায়’। এই হল 
কৃিতর খলা। কৃিত থেম খুব খ, আন  িদেয় আে পেৃ  বেঁধ ফেল। যৗবেন মা ষ েখর 

স ােন দৗেড় মের, আর বাধেক  একট ু শাি  পাওয়ার জ  হাকঁপাকঁ করেত থােক। তারপর যখন 
মা ষ ক  পেত  কের, এমন এমন আঘাত আসেত থােক তখন স বঝুেত পাের যারাই খ চায় 
তােদর ঃখও পেত হয়, যারাই শাি  চায় তােক অশাি  ভাগ করেত হয়। আসল খ কাথায়? খ-
ঃেখর পােরই খ। শাি  কাথায়? শাি -অশাি র পাের। স াসী বলেছ ‘শাি  লােভর জ  সব িকছু 
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ছেড় বিরেয় এেসিছ, িক  তাও শাি  পলাম না’। গৃহ  বলেছ ‘িবেয় করেল একটা শাি র আ য় 
পােবা, জুেড়াবার জায়গা হেব’। িক  কাথায় শাি , কাথায় জুেড়ােব, সংসাের তা দাবানল লেছ। 
জাগিতক অেথ আমােদর শা  কাথাও বলেছ না য তামােক আিম শাি  দব। শা  বলেছ তিুম 
কৃিতর এই খলা থেক িনেজেক আলাদা কের ওখান থেক বিরেয় এস। ঠা র গলায় রােরাগ  

ক া াের কাশীপরু উদ ানবাটীেত পেড় আেছন। বািড় ভাড়ার টাকা জাটােনা যাে  না, ঠা েরর সবা, 
তার উপর এত েলা লােকর খাওয়া-দাওয়ার পয়সা জুটেছ না। লােকর কােছ হাত পাতেত হে । তাই 
বেল িক তখন অশাি  িছল না! িযিন অবতার, সা াৎ ভগবান তারঁ সবার জ  এর ওর কাছ থেক 
চাদঁা তলুেত হে । সা াৎ ভগবােনর শরীেরর এমন য ণা য সই দেখ অ রা িবগিলত হেয় 
যাে ন। অশাি  তা তারঁও িছল। িয েক যখন শুিব  করা হে , সটােক কী কউ শাি  বলেত 
পারেব! ঠা র ও িয র কােছ শাি  কাথায়? তারঁা কৃিত থেক িনেজেদর আলাদা কের িনেয়িছেলন। 
এ েলা শরীেরর খলা। ক খলা করেছ? কৃিত, কৃিত কৃিতর মত খলা কের যাে , আিম কৃিত 
থেক আলাদা। আমরা য অেথ শাি  জািন, ওই অেথ কা রই শাি  হয় না। খ মােনই ঃখ পছেন 
পছেন এেস দািঁড়েয় আেছ, শাি  মােনই অশাি  এেস দািঁড়েয় রেয়েছ। আর এই আসা-যাওয়া কান 
িদন থামেব না। অজুনেক তাই ভগবান বলেছন – অজুন! তিুম িন ে া হও। খ- ঃেখর পাের, শাি -
অশাি র পাের য খ শাি র কথা শা  বলেছ, সটা অ  ধরেণর খ-শাি , আিম আপিন য 
জাগিতক খ-শাি র কথা ভাবিছ তার কথা শা  কখনই বলেব না।  
 

পু ষ যখন কৃিতর কাছ থেক মার খেত  কের তখন তার একট ুএকটু কের চতনা 
আসেত থােক, তখন তার শাে র িদেক মন যােব, শা  পােঠর ফেল পু ষ আ িচ ন করেত থাকেব, 
তখন স ধীের ধীের িনেজেক কৃিত থেক আলাদা ভাবেত  কের। যমন যমন স িনেজেক 
আলাদা করেত থােক তমন তমন তারঁ য আ শি , পু ষ বা চতে র য অন  শি , সটা ধীের 
ধীের জাগেত থােক, আর ততই িনজেক িব ার করেত  কের। কৃিতর জােল ব  হেয় থাকা পু ষ 
যত পিরমােণ বড় হেত থােক অ  িদেক কৃিতও তখন সই অ পােত ছাট হেত থােক। িকভােব এই 
ব বধাণটা কেম? ধ ােনর মাধ েম হয়। সাধক যত ধ ােনর গভীের যােব ততই তার চত  শি  বিৃ  
হেত থােক, চত  শি র কাশ যত বাড়েত থােক কৃিতও তত ছাট হেত থােক। এখান থেক 
যাগীর আর াে র আকােরর মেধ  য তলুনামূলক পাথক টা িছল সটা মাগত কমেত থােক। 
এইভােব চলেত চলেত একটা সময় আসেব যখন পু ষ আর কৃিতর আকার সমান হেয় যােব। 
 

পু ষ কৃিতর ব েন আব  হেয় কৃিতর সে  িনেজেক এক কের ফেল িক কের? এটাই 
রহ , এই রহ েভদ কান িদন করা যােব না, কউ করেতও পারেব না। আমরা ধ ুমা  জািন – 
আমার এই দহ আেছ, আমার এই মন আেছ িক  আমার শরীর আমার কথা মত চেল না আর আমার 
মন সদা সবদা চ ল, আর শরীের নানান ধরেণর ব ািধ লেগই আেছ। রাজেযাগ বলেছ – িঠক আেছ, 
তিুম এটু  বুঝেত পেরছ য তামার একিট শরীর আেছ আর তামার একিট মন আেছ যারা তামার 
কথা মত চেল না। তিুম কী চাও তামার শরীর আর মনেক তামার মত চালােত? তাহেল তিুম আমার 
কােছ এেসা, তামার মন আর শরীরেক িকভােব তামার ই ামত চালােব আিম তামােক িশিখেয় দব। 
যিদ আমার কােছ িশ া পেত চাও, তাহেল আমার কথা মত অভ াস  কের দাও। যিদ বল এখােন 
তা অেনক উচঁ ু উচঁ ু কথা বলা হে , এ েলা িক আিম বঝুেত পারব? রাজেযাগ বলেব – তামােক 
ওসব িনেয় ভাবেত হেব না, তিুম যিদ চাও তাহেল আমার কথা মত অ শীলন আর অভ াস  কের 
দাও। অ শীলন করেত থাকেলই তিুম পু ষ ও কৃিতর মেধ কার পাথক িল একট ুএকট ুকের ধরেত 
পারেব, যখন সামা  একট ুপাথক  ধরেত পারেব তখন তামার িব াস জ ােত আর  করেব, যখন 
িব াস হেত  করেব, তখন তিুম আেরা জার কদেম অভ াস করেত থাকেব। যতই তিুম সাধনা 
করেত থাকেব ততই তুিম অনভিূতর রােজ  েবশ করেত থাকেব।  
 

 সাংখ  ও যাগ ষড়দশেনর থম িট দশন। ষড়দশেনর ততৃীয় ও চতথু দশন ায় আর 
বশািষক। ায় আবার ভগবান মােন, বশািষক ভগবােনর উপর বিশ জার দয় না। ঈ র লােভর 



16 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

ে  এই েটা দশনেক আজকাল অ চল বেলই ধরা হয়। বশািষেকর িকছু িকছু ধারণা অ া  
দশেন িমেশ গেছ। কাযকািরতার ে  বশািষক দশনেক ইদািনং কান ই দওয়া হয় না। 
 

 তারপর আেস প ম ও ষ  – েটাই কমকাে র উপের – এই েটা দশনেক বলা হয় 
পবূমীমাংসা আর উ রমীমাংসা বা পরবিত কােল যা বদা  নােমই বিশ পিরিচত। এরমেধ  
পবূমীমাংসাও বতমােন অচল, যখােন বেদর িবিভ  যাগ যে র কথা বলা হেয়েছ, এই য  করেল 
েগ যােব, এই য  করেল স ান হেব বা যেু  জয় পােব। কমকা ীেদর িকছু িকছু থা প িত চেল 
গেছ পরুােন, আর িকছু গেছ তে । বতমােন এ েলাই তােদর িনজ  ি য়া প িত েপ দািঁড়েয় 
গেছ। বদা  এই পাচঁিট দশেনর মূল বান ত িলেক, য েলা মানবজািতর আধ াি ক সাধনার ে  
সাবজনীন ভােব েযাজ , স েলােক এক  কের একটা আলাদা দশেনর জ  িদল। িক  বদাে র 
িনজ তা হল উপিনষদ, উপিনষদই আসল বদা । 
 

 শ রাচাযেক বলা হয়  সম য়কারী ব ি । তারঁ মত এত বড় সম য়কারী আচায 
ভারতবষ আজ পয  পায়িন। শ রাচায সাংখ  থেক সিৃ ত টা িনেলন, কননা সাংেখ র সিৃ ত  এত 
পির ার, যিু যু  আর িব তৃ ভােব সাংেখ র মত কউ এর আেগ িদেত পােরিন। যাগ থেক িতিন 
িনেলন সাধনার অ িল। বদা  মেত যভােব সাধনা কের অৈ ত ানা ভিূতর িদেক এেগােব তার 
পেুরাটাই আচায িনেলন যাগ থেক। ায় থেক িনেলন যিু  িদেয় তামােক একটা ত েক কীভােব 
িতি ত করেত হেব। বশািষকেদর থেক িতিন িকছু সূ  িজিনষ বদাে  িনেয় এেলন। আর 

কমকা ীেদর িতিন পির ার বেল িদেলন তিুম এখনও বদা  ও অৈ ত ােনর জ  ত নও, 
সইজ  তিুম এখনও কাজ কের যাও। কম না করেল ক ণ কমমুি  হেব না। শ রাচায কমেযাগেকও 
হণ করেছন, িক  িতিন বলেছন – িঠক িঠক কমেযাগ করার পর যখন কমেক ছেড় দেব তখনই 
তামার কৃত শাি  আসেব, িক  অব ার পিরে ি েত আবার যিদ কাজ করেত হয় তখন পুনরায় 
কেমর মেধ  ঝািঁপেয় পড়েব। মূল কথা কাজ করেছ িক করেছ না তােত তার িকছু আেস যায় না, 
কতটা অনাস  হেয় করেছ সটাই আসল। শ রাচায সব কিট দশনেক সম য় কের বতমান বদাে র 
মূল দশনেক অধ া  িপপা  মা েষর জ  উপ াপন কের িদেলন।  
 

 রামকৃ  মঠ ও িমশেনর মূল আদশ যিদও বদা , িক  রামকৃ  িমশেনর ভাবধারােত সাংখ  ও 
যাগদশেনরও একটা িবরাট ভিূমকা আেছ। কারণ সিৃ ত  সাংখ  ছাড়া হেব না, আর যােগর অ শীলন 
ছাড়া আধ াি ক রােজ  কখনই অ সর হওয়া যােব না। ামীজী িনেজই ভাবী কােলর সাধকেদর জ  
স ণূ িনজ  মৗিলক িচ া-ভাবনা িদেয় রাজেযােগর ওপর অমূল  কাজ কের গেছন। 
 

 অ  করার সময় য যাগ িবেয়ােগর কথা বলা হয়, আর এখােন য যােগর কথা বলা হে , 
এই েটা যাগ শ  সই একই ধাতু, যু   ধাত ু থেক এেসেছ। যু   ধাতরু মূল অথ যু  করা, েটা 
িজিনষেক জুেড় দওয়া। যু   ধাত ু থেক িবিভ  অথ হয়, অে  এর অথ ই বা তেতািধক সংখ ােক 
জুেড় দওয়া। কমেযাগ মােন িনেজর ম ে র সে  অপেরর ম েক এক কের দওয়া। যখন বলা 
হয় গরীেবর জ  িকছু কর, গরীেবর জ  ঃখ কাশ কর, তখন আমরা কমেযােগর কথাই বলিছ। 
ভি  যােগ িনেজেক ঈ েরর সে  একটা স ক িনেয় যু  করার কথা বলেছ। যখন ানেযােগর কথা 
বলিছ তখন ু  আিমেক বা জীবা ােক পরমা ার বা পর ে র সােথ এক করার কথাই বলিছ। যখন 
রাজেযােগ আসিছ তখন আমরা এই কৃিতর দাস  থেক মু  হেয় আমার সই কৃত ভাব  
চতে র সােথ বা পু েষর েপ িতি ত হওয়ার কথাই বলিছ। সব পথ একই কথা বলেছ তেব 
িভ  িভ  ভােব ও আকাের বলেছ। যােগর একমা  ল  – আমার কৃত য প সই েপর 
সােথ িনেজেক অিভ  দখা, জগেত যা িকছু আেছ, সব িকছু থেক িনেজেক আলাদা কের িনেজর -

েপ িতি ত হওয়া। বতমােন আমরা এই শরীর, মন, অহ ােরর সে  যু  হেয় রেয়িছ, িক  এই 
শরীর, মন ও অহ ােরর থেক িনেজেদর আলাদা কের যখন সই উ  অব ায় চেল যাব তখন আমরা 
আমােদর সই উ  স ার সােথ এক হেয় যাব। এটাই রাজেযােগর একমা  ল ।  
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 যাগদশেনর উপাদান িল আমরা উপিনষেদও পাই, উপিনষেদ থাকা মােন এ েলা আেগ 
থেকই বেদ িছল। মহাভারেতও অেনক যােগর কথা পাওয়া যায়, পরুােণও যাগদশেনর উপর অেনক 
আেলাচনা পাওয়া যায়। মহষী পত িলেক আমরা যােগর মূল ব া বিল। পত িল িছেলন িবরাট 
ানী এবং উ  আধ াি ক পু ষ। ঈশামুসার জ  নওয়ার িতনশ বছর আেগ আজেকর এই যাগ 

শা েক িতিন একিট সংব  ও ণািলব  দশেনর  েপ িলিপব  কের িদেয়িছেলন। যাগদশেনর 
কােছ ি ানরা নহাতই িশ । যাগ দশনেক একটা পেুরাপিুর ছেকর মেধ  দাড়ঁ করােত িগেয় পত িল 
একবারও কাথাও তারঁ িনজ  িচ া-ভাবনার কথা উে খ কেরনিন। যােগর উপাদান িল িবিভ  শাে র 
মেধ  যভােব ছিড়েয় িছিটেয় িছল, িতিন ধ ু স িলেক সং হ কের সূ াকাের িঠক সইভােব উপ াপন 
কের িদেলন। সেূ র বিশ  হল, একটা গভীর ত েক কেয়কিট শে র মেধ  বেল দওয়া হয়। এটাই 
পের পের  থেক িশ  পর রায় চলেত থােক। 
 

 আেগকার িদেন র কােছ যখন কান িশ  ানাজেনর জ  যত,  অেনক বছর ধের 
িবিভ  কােজর মধ  িদেয় িশে র মনেক আেগ পির  কের িনেতন। কননা যত ণ মেনর ি করণ 
না হে  তত ণ আধ াি ক উ  তে র কান ধারণাই স করেত পারেব না। ি করেণর াথিমক 
ি য়াই হল হাড়ভাঙা কািয়ক ম। তাই িশ , স য বয়েসরই হাক না কন, থেমই  বলেতন 

‘আ েম থাকেত এেসছ, খুব ভােলা, থােকা’। িশ  হয়েতা জানেত চাইেছ তােক িক করেত হেব। 
থেমই  তােক গ  চড়ােত মােঠ ঘােট পািঠেয় িদেতন। তারপর বশ কেয়ক বছর যখন গ  

চড়াল, গ র সংখ া বেড় গেছ, তখন বলেতন ‘িঠক আেছ এখন আ েম রাজ ঝাটঁা দাও’। এখন 
আ েম ঝাটঁা িদেয় যাে , জ ল থেক কাঠ কেট িনেয় আসেছ। এই কাজ িলও বশ কেয়ক বছর 
ধের করার পর এবার তােক ঘেরর ভতের েবেশর অিধকার িদেয় বলেলন ‘আ া িঠক আেছ, ওখােন 

মাতা আেছন, তারঁ কােজ সাহায  কেরা িগেয়’। এইভােব গৃেহ দশ বােরা বছর অিত া  হেয় 
যাওয়ার পর এবার  িশ েক মােঝ সােঝ  চারেট কথা বলেত  করেলন। সে  বলায় বেস 
আেছন, কান কাজকম নই, অথবা খাওয়া দাওয়ার পর  েয় আেছন, িশ রা র পদেসবা 
করেছ, তখন  েয় েয়ই এই কািহনী, সই কািহনী শানােতন। এই ভােব  িশ েদর মন 
বিু েক পির ার করেতন। এবাের মন যখন অেনকটা পির ার হেয় গল, তখন  একট ুএকটু কের 
খুব ছা  কের ত  কথা িদেত  করেলন। এইভােব মন যখন আেরা  হেয় গল তখন  
িশ েক একটা সূ , িকংবা েটা সূ  বলেতন। আেগকার িদেন া ণরা সহেজ কাউেক িবদ া দান 
করেত চাইেতন না, িশ েক কতভােব যাচাই কের, পরী া কের া ণরা িনেজেদর িশ  করেতন।  
 

বতমান যেুগ িবিভ  িব িবদ ালেয় শাে র উপের কত রকম িড ী কাস তরী হওয়ার ফেল 
অেনেকই শা  পড়ার েযাগ পাে । এখন এটা ভােলা না খারাপ? এই ভােলা খারাপটা িনভর করেব 
ছাে র মানিসক গঠণ ও তার দিৃ ভি র উপর, স এই িবদ াটা িকভােব িবচার করেছ আর কােজ 
লাগাে । সব ই দখা যায় যখন সাধারণ মা েষর মেধ  উ  ােনর সার হেত  কের তখন 
সংখ ার িদক িদেয় ােনর অেনক সার হে  িঠকই িক  িশ ার ণগত মান অেনক িন মুখী হেয় 
যায়। যখন িনিদ  যাগ তা স  কেয়কজনেক বেছ নওয়া হয় তখন র শি টা একটা 
জায়গােতই সীমাব  থাকার ফেল শি র অপচয়টা ব  হেয় যায়, আর িশ ার ণগত মান অেনক 
বেড় যায়। েুল যত সংখ ক ছা -ছা ীরা পেড় কেলেজ তার তলুনায় িকছু কম পড়েত যায়। আবার 
কেলজ থেক িব িবদ ালেয়র ছা -ছা ীর সংখ া আেরা কেম যায়। আবার যখন িপএইচিড করেত যাে  
তখন িশ ক আর ছা -ছা ীর অ পাত এক এক হেয় যায়।   
 

 পত িল যাগেক সূ াকাের িলিপব  কেরেছন। সূ  মােন যখন একটা গভীর ত েক -চারেট 
শে র মাধ েম সংে েপ বেল দওয়া হয়। বড় বড় মাটা মাটা  পেড় মেন রাখা খুব কিঠন। িক  
মূল ত েলােক েটা-িতনেট শে  বেল িদেল স েলা খুব সহেজ মেন রাখা যায়। ছা রা এই 
সূ েলা মুখ  কের িনত। মুখ  কের িনেল পুেরা শা টাই তার জানা হেয় গল। এরপর ছা  র 
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কােছ সূ েলার ব াখ া েন িনত। আেগকার িদেনর রা বেছ বেছ িশ  করেতন আর দশেনর 
ত িলেক সূ াকাের ব বহার করা হত, যােত কের একিদেক িশে র বিু র চচা যমন হত, অ  িদেক 
অেযাগ  লােকর হােত চেল যাওয়ার স বনা কম হওয়ােত এর ভাব ও ত িল িবকৃত হেত পারত না। 
 

ান অজেনর ি য়া 
 এই বিহজগত আমার বাইের িক  বিহজগেতর ান কীভােব আমরা অজন করিছ? পদাথ 
িব ােনর কােছ এিট একিট িবরাট সম া, িনউেরা িব ােনর কােছও িবরাট বড় সম া আর আমােদর 
আধ াি ক শাে  আরও বড় সম া। এই  সরাসির চতে র সে  জিড়েয় আেছ। কারণ ান 
অজেনর এলাকােত একমা  চতে র ভিূমকাই কাজ কের। িক  িনউেরা িব ান বলেব ব র উপর 
আেলা িতফিলত হেয় চােখর রিটনােত িগেয় ব র একটা ইেমজ তরী করেছ, সই ইেমজেক 
অি ক নাভস বহন কের মি ে  িনেয় যাে । মি  এমন ভােব তরী য, স বঝুেত পারেছ আমার 
উপর একট ইেমজ এেস পেড়েছ। িব ানীরা বলেছ আমােদর মি ে  ায় একশ িবিলয়ন িনউেরান 
আেছ। এত ল িনওেরােনর মেধ  মা  আট শতাংশ িনওেরান কাজ কের, বািক ন ইু বা িবরান ুই 
শতাংশ েসিসংর কােজ লােগ। ক ু টােরও পেুরা মমির আমরা ব বহার করেত পাির না, িকছু মমির 
রাখা থােক তার িনজ  কাজ করার জ । মি ও ৯০% থেক ৯২% রেখ দয় িনেজর কাজ করার 
জ । খুব িবরল কেয়কজন আেছন যাঁেদর ১১% িনওেরান কাজ কের। আইন াইেনর স ে  বলা হয় 
িতিন নািক ১২% থেক ১৩% ব বহার করেতন। ১৪% এর উপের যেতই পারেব না। এই িনউেরান 
েলার মাধ েম নানান রকেমর য সািকট   আেছ তােত িবিভ  রকেমর ইেলি ক াল ই াল   যাে , 
সই ই াল   থেক িবিভ  রকম কিমক াল িরেয়কশান হে , এই কিমক াল িরেয়কশান থেক 
কাথাও একটা আিম আিছ এই বাধ হে । আর ‘আিম আিছ’ এই বাধ থেক এই িজিনষটা আমার 
এখােন হেয়েছ আর depth, texture, colour িমিলেয় তার বিহজগেতর ধারণা তরী হেয় যায়। িক  
সম া হল, যা িকছু হওয়ার সব আমার মি ে র ভতেরই হে  িক  জগতেক দখিছ বাইের। সম  
রকেমর েসিসং আমার ভতেরই হে  িক  জগেতর সব িকছুেক বাইের দখিছ আর জানিছ আিম আর 
এই জগৎ আলাদা। িক  এই েটােক মলােব কীভােব? বদাে র কােছও এই এক সম া। িক  
বদাে র িনজ  একটা যিু  আেছ আর সই যিু েত তারঁা এেকবাের অনড়, ওখান থেক কউ 
বদা েক নাড়ােত পারেব না। বদাে র যিু  খুব সাধারণ।  

 

িব ান বলেছ এই বাতেলর উপর আেলা পেড়েছ, সই আেলাটা িতফিলত হেয় আমার 
চােখর রিটনােত পড়ল, অি ক নাভ   িদেয় সটা গল মি ে , সখােন মি ে র উপর যন একটা 
নাড়া পেড় গল। এরপের িব ান বলেছ, িবিচ  এক প িতেত মি ে  একটা অ ভিূত উৎপ  হয় যার 
জ  মেন কের আিম দখিছ আর ব েক ব র জায়গায় দখিছ। বদা  ও যােগ বলেব আমােদর কােছ 
এর কান সম াই নই। সহজ কের বেল দেব, সব িকছুর পছেন আেছন  চত , িযিন পু ষ। 
আমােদর ভতের িযিন অ রা া িতিন কতটু  আকাের, িক পিরমােণ আেছন, িতিন িক ভগবান, নািক 

 আ া, এ েলােক িনেয় এনারা বশী িকছু আেলাচনা করেবন না। ধ ুবেল িদেলন পু ষ রেয়েছন। 
এর আেগ য বলা হল ইি য়ািণ দৈশক  প  চি য়েগাচরাঃ এই য গাচর, যখােন ইি য়রা চের 
বড়ায়, দশিট ইি য় আর মন একসােথ আমােদর মি ে  বেস আেছ। মজার ব াপার হল, ামীজী 
যটা থম বেলিছেলন মি ে  দশিট ইি য় ও মন বেস আেছ, আজেক িনউেরা িব ানীরা রীিতমত 
এগােরাটা ইি েয়র স টার মি ে  খঁুেজ বার কের িনেয়েছ। মি ে  আমরা িঘল ুবলেত যটােক বলিছ, 
তার মেধ  সব ভাগ ভাগ করা আেছ, এর এই অংশটা নােকর জ , এই অংশ কােনর জ । ইি েয়র 
সব স টার েলা পাশাপািশ আেছ। একটা স টােরর স যিদ কেম যায় সে  সে  তার পােশর 
স টারটা টেন নয়। যমন আমােদর চাখ, রিটনা থেক য নাভ মি ে  যাে , সখােন স 
মি ে র নাভ স টােরর শতকরা আিশ ভাগ জায়গা দখল কের বেস আেছ। বািক চারেট িমেল িড় 
শতাংশ নয়। যিদ কউ অ  হেয় যায় তখন চােখর আিশ ভাগ ফাকঁা জায়গাটা ওর পােশর 
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ইি য় েলা টেন নেব। হােতর য অ ভিূতর ক  মি ে  আেছ তার িঠক পােশই গােলর অ ভিূতর 
ক  অবি ত। কা র হাত যিদ কেট বাদ হেয় যায়, তখন গাল হােতর মি ে র ফাকঁা জায়গাটা দখল 
কের িনেজর িদেক টেন নয়। মজার ব াপার হল, হােতর য জায়গাটা গাল টেন িনেয়েছ তার মেধ  
তখনও হােতর মমির রেয় গেছ। কান কারেণ যিদ গােল মািছ বেস যায়, স তখন চচঁােব আমার 
হােত মািছ বেসেছ। িক  তার তা হাত নই, অথচ বলেছ হােত মািছ বেসেছ। সবাই ভাবেব হাতটা 
কেট গেছ বেল মাথাটা খারাপ হেয় গেছ। িনউেরা িব ানীরা আিব ার কের বেল িদেলন, এখােন 
পাগলােমার িকছু নই, আসেল হােতর জায়গাটা গাল টেন িনেয়েছ বেল এই িজিনষ হে ।  

 

খুব িবখ াত িনউেরা িব ানী ডাঃ িভ এস রামচ েনর এর উপর লখা অেনক বই আেছ, তার 
মেধ  ‘ফ া টম   ইন দা ন’ খুব নামকরা বই। িব ানীরা এখন রীিতমত ম ািপং কের িদেয়েছ। তােত 
এমন সব বণনা আেছ পড়েল হািস আর থামেব না। একটা অ  চেল গেছ সটা অ  অ  িনেয় 
িনে । তার ফেল তার য কী রব া হে , এমন এমন কা  হে  মেন হেব যন কান হািসর 
উপ াস পড়িছ। এ েলা কান ক না নয়, এটাই বা ব। অথচ এমন কতক েলা িজিনষ উে খ করেছ 
য েলা িব াস করা যায় না, রামচ ন এমিনেতই খুব কৗতকুি য়, মজা করবার জ  িমেথ  কের 
ঢুিকেয় িদেয়েছন িকনা ভগবানই জােনন। এক জায়গায় বলেছন, একটা লােকর হাত কাটা গেছ। 
কিদন পর লাকিট এেস বলেছ আমার হােত পাকা িকলিবল করেছ আমােক বাচঁান। লাকিট িচৎকার 
কের সব ডা ারেদর মাথা খারাপ কের িদে । তারপর রামচ েনর কােছ এেসেছ। তত িদেন িনউেরা 
িব ােন বিরেয় গেছ হাতেক তার গাল টেন নয়। ডা ার তার গাল চলুেক িদেয়েছন। চলুেক 
দওয়ার পর িজে স করেছন সের গেছ িকনা। তােতও সারেলা না। তখন কী ব াপার হেত পাের এই 
িনেয় িচ া করেত করেত ডা ােরর িক মেন হেতই হঠাৎ কের বলেলন – এর হাত যখন কেট 
িগেয়িছল তখন সই হাতটােক িক করা হেয়িছল? বলা হল হাতটােক তা পিুড়েয় দওয়া হেয়েছ। 
ডা ার বলেলন হাসপাতােল ভােলা কের খাজঁ িনেয় দখ তা িঠক িক করা হেয়িছল। তখন হাসপাতাল 
থেক বলল, এই পেশে টর যখন হাত কাটা হেয়িছল তখন আমােদর ইন েলটরটা খারাপ িছল বেল 
মািটেত হাতটা পেুত দওয়া হেয়িছল। িবেদেশ সব ব াপার সব িকছু রকড রাখা হয়। কাথায় পাতা 
হেয়িছল জায়গাটা বার কর। সই জায়গাটা বার করা হল, সখােন মািট খঁুেড় হাতটা বার করা হল, 
দখা গল গাটা হােত এক গাদা পাকা লেগ আেছ। ওরা সে  সে  তেুল আ েন পিুড়েয় িদল। 
তারপর িদন থেক লাকিট বলেছ আমার হােত পাকা হাটা ব  হেয় গেছ। রামচ ন এই ঘটনা 
উে খ করার পর বলেছন, আমােদর কােছ এই িজিনেষর কান ব াখ া নই, ভিব েত যিদ কউ এর 
ব াখ া িদেত পােরন তখন জানা যােব। অথচ িতিন িবে র একজন থম সািরর িনউেরা িব ানী আর 
ওনার পেুরা বইেত আমােদর শাে র ধারণা েলােক তেুলাধেুনা কের গেছন। কান ভােব তার মেনর 
সােথ হােতর একটা যাগ থেক গেছ। আমরা এ েলা থম িদন থেক মেন আসিছ, আমােদর কােছ 
এর কান সম াই নই, সম া িব ানীেদর কােছ।  
 

 আমােদর মি ে  সব ইি য় েলা বেস আেছ। ইি য় েলা যু  হেয় আেছ িবিভ  নােভর সে , 
যমন চাখ থেক বিরেয়েছ আমােদর অি ক াল নাভ। সই নাভ আবার মি ে  চােখর ইি েয়র 
সে  যু । ইি য়েক িবেদশীরা অগা  বলেছ অথচ ওরা আমােদর লূ হাত, পা, চাখ েলােকই অগা  
বলেছ। িক  আমােদর কােছ হাত, পা এ েলা ইি য় নয়, এ েলা করণ, করণ মােন যটা িদেয় 
ইি েয়র কাজ করা হয়। করেণর আেরকটা নাম গালক। আমােদর অেনেক ায়ই ভলু কের মেন কের, 
য চাখ িদেয় দখিছ, য কান িদেয় নিছ এ েলাই ইি য়। িক  ইি য় বলেত বাঝায় মি ে র 
ইি েয়র ক েলােক। হাত িদেয় আমরা কাজ করিছ, িক  হে ি য়টা রেয়েছ মি ে । হে ি য় যার 
সাহােয  কাজ করেছ তােক বলেছ করণ। আমােদর বাইের য হাত, পা, চাখ কান ইত ািদ দশিট 
ইি য় আেছ এ েলা সব করণ। যমন দরূবীণ িদেয় আিম দেূরর িজিনষ দখিছ, আর মাইে াে ােপ 
অিত সূ  িজিনষ দখেত পারিছ। িঠক তমিন এই করণ েলা বা গালক েলা িজিনষটােক বািড়েয় 
দয়। তাহেল টিলে াপ যিদ না থােক, মাইে াে াপ যিদ না থােক তাহেল আমরা িক িজিনষ েলা 
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দখেত পারেবা না? অব ই দখেত পারেবা, এই য েলা দখেত সাহায  করেছ। আমােদর চাখ, 
কান একই কাজ কের। তাহেল আমােদর চােখর দরকার আেছ িক নই? আসেল কান দরকারই নই। 
যমন ৎ ন শানার জ  েথা দরকার, িঠক তমিন আপনার কথা শানার জ  কান দরকার। 
িক  যাগীেদর িক দরকার? যাগীেদর কান িকছুরই দরকার পেড় না। যাগীেদর ইি য় েলা এত 
শি শালী হেয় যায় য, গালক েলা বা করণ েলার সাহায  ছাড়াও তারঁা ই া করেল নেত পােরন 
বা দখেত পােরন। এই য দরূদিৃ র কথা বলা হয়, কলকাতায় বেস িদ ীেত িক হে  যাগীরা সব 
বেল িদেত পােরন। য কাজটা টিলে ােপর করার কথা, সই কাজ যাগীর ইি য় েলা কের িদে ।  
 

 যত েলা করণ আেছ িঠক তত েলা ইি য় আেছ। চােখর সামেন ব  আেছ, ব েত আেলা 
পড়েছ, সই আেলা ব েত িতফিলত হেয় চােখ আসেছ। চাখ সটােক চােখর ায়ুর মাধ েম মি ে  
য চােখর ায়ু ক  আেছ সখােন পািঠেয় িদল। এইভােব চােখর মাধ েম, কােনর মাধ েম, েকর 
মাধ েম যা িকছু িনেজর িনেজর ায়ু কে  আসেছ মন সব িকছুেক সাজােত থােক। এত যা িকছু হে  
সব কৃিতর রােজ ই হে , আসেল এটাই কৃিতর রাজ । মন হল মহৎএর ছাট ভাই, মন িগেয় 
মহৎেক িরেপাট কের। যমন সনাপিত িগেয় রাজােক বেল – জাহঁাপনা! শ  দখা গেছ। জাঁহাপনা 
বেল – স  মাতােয়ন কর। পু ষও সােথ সােথ বেল স  মাতােয়ন কর। মন আর তার দশিট 
ইি েয়র মেধ  মন যন ধানম ী আর বািকরা সব ম ী। ম ীরাও সে  সে  বলল এ িুণ ব ব া িনেত 
হেব। যমন চাখ একটা সাপ দখল। চাখ সােথ সােথ খবর পািঠেয় িদল। ধানম ীও খবর পাঠােলা 
– ার! সাপ। ার হয় বলেব লািঠ িনেয় মােরা, আর না হয় বলেব পালাও। মন হল কািডেনটর, 
মন তখন পােয়র ইি য়েক বলল পা পািলেয় যাও। পা এবার িনেজর নাভ স টারেক বলেব পালাও। 
এই কাজ েলা মাইে া সেকে রও কম সমেয়র মেধ  হেয় যাে । সবটাই ইেলি ক াল ইমপাল  , 
তাই ইেলি ক য গিতেত চেল এেদর কাজও সই গিতেত চেল। এখন আমােদর দখেত হেব এই ল া 
ি য়ায় িব ান আর বদাে  কাথায় তফাৎ। এত দরূ পয  িব ান একই কথা বলেছ। িব ান ধ ু

বলেব, এখােনই একটা িবিচ  ি য়ােত সব িকছু হেয় যাে । িবিচ  ি য়ােত হেয় যাে  বেল 
বদা  তখন অেনক েলা  িনেয় আসেব। তার মেধ  একিট  হল, যিদ তাই হয় তাহেল মা ষ 
যখন ঘুিমেয় পেড় তখন িক হয়, মা ষ যখন অেচতন হেয় যায় বা মারা যায় তখন কন কাজ কের না? 
পু ষ যখন শরীর ছেড় বিরেয় যায় তখন শরীের বািক সব িকছুই আেছ িক  তাও দখার কাজ, 
শানার কাজ হে  না কন? শরীের সবই আেছ, সই কান, সই চাখ, সই মি  সবই তা আেছ 
িক  তাও মারা যাওয়ার পর তার ি য়জনরা এত িবলাপ করেছ তাও স সাড়া িদে  না কন? বলেব 
মৃতু র আেগ স অেচতন হেয় যাে । আসেল এসব কথার কান দাম নই, শ জােলর পছেন িনেজর 
অ তােক আড়াল করেছ। বদাে র কােছ পির ার – িযিন পু ষ িতিন এই ইি য় েলার সােথ মনেক 
িনেয় বিরেয় গেছন। করণ েলা এখন পেড় রেয়েছ, দশিট ইি য় আর মন এই শরীের িনবাস কের। 
এগােরাটা ইি য় পু েষর সােথ বিরেয় গল। গীতায় যমন বলেছন বায়ুগ ািনবাশয়াৎ, বাতাস যমন 
গ েক বহন কের িনেয় চেল যায়, িঠক তমিন পু ষ ইি য় েলােক িনেয় চেল যায়। এই এগােরাটা 
ইি য় িনেয়ই সূ  শরীর, পু ষ এই সূ  শরীেরর মেধ  িনেজেক ইি য় েলার সােথ জিড়েয় রেখেছ।  
 

 িবষয় যিদ না থােক আমরা িকছু দখেত পারেবা না, চাখ যিদ খারাপ থােক দখেত পারেবা 
না, চােখর ায়ু যিদ খারাপ থােক তাও িকছু দখা যােব না। আর দশিট ইি েয়র কান একটা ইি য় 
যিদ বল থােক তাহেলও দখেত পারেবা না, মনও যিদ সচল না থােক তাও দখেত পারেবা না। 
পু ষ যিদ না থােক তাও দখেত পারেবা না। তাহেল ভেব দখুন কত ল া ি য়ার মাধ েম একটা 
িজিনষেক দখার কাজ স ণূ হয়। এই ল া ি য়া য ধ ু দখা বা শানার ে ই হে  তা নয়, 
চলার ে , বলার ে  সব িকছুর ে  এই একই ি য়া চলেছ। চােখের রিটনা যিদ কা র 
বল থােক তাহেল চােখ কাচঁ লািগেয় িনেল স িঠক হেয় যােব। নাভ   েলা যিদ বল থােক, ওষধু 
েয়াগ করেল সটাও িঠক হেয় যােব। মি ে  ইি েয়র নাভ স টার যিদ িঠক না থােক তাহেল আর 
কান িকছু িদেয়ই করণেক িঠক করা যােব না। অেনক সময় ডা াররা বেলন, সবই তা িঠক আেছ 
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দখিছ, রিটনা, নাভ   সবই িঠক আেছ তাও চােখর কন সম া হে  ধরা যাে  না। ধ ুতাই না, 
অেনক সময় বা ােদর আমরা বিল – ােঁর! খলার সময় খুব মন থােক, িুম করার সময় তার সব 
বিু  আেছ িক  পড়ার সময় তার মন বিু  কাথায় থােক? তার কারণ, তার ইি য় েলা বল হেয় 
আেছ বা মনটাও বল। ইি য়, মন, বিু  সবই জড়, সবই কৃিতর উপাদান িদেয় িনিমত। তাহেল জড় 
কীভােব কাজ করেছ? বদা  বলেছ, এই য পু ষ, এই পু েষর চতে র আেলােত দশটা ইি য় 
আেলািকত হেয় যায়। যমন ইেলি েকর মাটের যখন িব ৎ বাহ চলেত থােক তখন একটু হাত 
লাগেলই এমন শ   মারেব য িছটেক ফেল দেব। িব ৎ বাহ ব  করার পর হাত িদেল িকছুই হেব 
না। ঋিষেদর সমেয় িব ৎ িছল না, িক  ঋিষরা এই সত েলা ধ ােনর গভীের িনেজরা দেখিছেলন 
আর দখার পর সটােক অিভব  কেরেছন, ভাবেলও আ য লােগ।  
 

 আপনারা বলেবন, সম া তা সই থেকই গল, আিম আপনােক দখিছ কীভােব? এই 
জায়গােত এেস ব াপারটা বাঝােনা খুব কিঠন হেয় যায়। ামীজী অব  পেুরা ব াপারটা খুব সহজ 
কের বিুঝেয়েছন। আজ িনউেরা িব ানীরা য কথা বলেছন, একশ বছর আেগ ামীজীও িঠক ওই 
একই কথা বলেছন। বাইের থেক কান উে জনা ইি েয়র মাধ েম মি ে র ায়ু কে  যেতই 
সখােন একটা ি য়া  হেয় যায়। মি  তখন উে া িদক থেক একটা িতি য়া ছঁুেড় দয়। 
ামীজী িঝ েকর উপমা িদেয় পেুরা ব াপারটােক সহজ কের বিুঝেয় িদেলন। িঝ েকর মেধ  যখন কান 

ভােব একটা বািলকণা ঢুেক যায় তখন িঝ ক িনেজর িতি য়া ছঁুড়েত  কের। সই িতি য়া আে  
আে  একটা মু ােত পিরণত হয়। এখােন পু েষর আেলােক ইি য় েলা আেলািকত হেয় আেছ। 
ইি য়, মন ও বিু  এেদর decision নওয়ার কান মতা নই। এ েলা আবার মি ে র মেধ  
আব  হেয় আেছ। মি  তখন িনেজ একটা ইেমজ তরী কের নয়। এই ইেমজটাই আমােদর িনেজর 
িনেজর জগৎ। দশেনর িদক িদেয় িবচার করেল এিট একিট অত  কিঠন িবষয় হেয় যায়। িক  এই 
জায়গাটা না বঝুেত পারেল যাগদশেন আমরা এক ধাপও এেগােত পারেবা না, সাধনার জগেতও 
এেগােত পারেবা না। মুে াটা আসেল িঝ কই, িঝ কটাই মুে া হেয়েছ। বািলকণা যাওয়ার পর 
িঝ েকর মেধ  য িতি য়া তরী হে  তােত িঝ েকর ভতর থেক িবেশষ ধরেণর রাসায়িনক রস 
িনগত হেত থােক। এই রসটাই জেম মু া হেয় যাে । বাইের থেক যখন কান আওয়াজ আসেছ বা 
বাইেরর একটা দৃ েক যখন দখিছ, এটা হল আমােদর ইি েয়র উপর একটা আ মণ। মন তখন 
তার উপর একটা িতি য়া ছাড়েত থােক, এই িতি য়াটাই আমার আপনার জগৎ। তার মােন, 
আপিন আর আপনার জগৎ এক এবং আিম আর আমার জগৎ এক। আিম আর আমার জগৎ এবং 
আপিন আর আপনার জগৎ িক  পুেরাপিুর আলাদা। আপিন বলেত পােরন, আপনার হােত য কলমটা 
রেয়েছ, এই কলমেক আপিন আর আমরা সবাই িক আলাদা দখিছ? অব ই, পেুরাপিুর আলাদা 
দখিছ। আপনার এবং আমার মেনর মেধ  য িতি য়া চলেছ েটা আলাদা। তাহেল এই কলমটা কী? 
ামীজী বারবার বলেছন এই কলমটা হল বিহজগেতর একটা উে জনা। বাইের থেক যন একটা 

উে জনা এেস আমােদর মি ে র মেধ  একটা নাড়া িদে । িক  ভতের যা িকছু হে  সটা যার যার 
ব ি গত ও িনেজর। ামীজী বলেছন All knowledge is within you। পণূ ান তামার 
ভতেরই। িক  পণূ ান একমা  হয় পু েষর। পু ষ ছাড়া আর কা র পূণ ান হয় না। ইদািনং কত 
রকম িবেদশী খাবার বাজাের আসেছ, যমন িপৎজা। অেনেক িপৎজার নামই শােনিন। যিদ All 
knowledge within me হয়, তাহেল িপৎজাটা িক িজিনষ হেব? কাথা থেক িপৎজা এল? 
িপৎজাও একটা বিহজাগিতক উে জনা। এই জায়গােত এেস আমরা একটা িজিনষ কীভােব জািন, এই 
ব াপারটা অত  কিঠন হেয় যায়।  
 

Phenomenology নােম িব ােনর একটা শাখা আেছ, ব  সমূহেক দেখ তার একটা 
ব াখ া করা। এবার আমরা পছেনর িদেক যােবা। যখন আমরা বা া িছলাম, থম পড়েত িলখেত 
িশখিছ। বা ােক শখােনা হে  – বেলা ‘বাবা’, বল ‘মা’। িশ র মুেখ ‘বা’ ‘মা’ এই শ েলা খুব 
সহেজ বেরায়। ‘ম’ শে  ঠাটঁ েটা খুলেছ আর বা া মােয়র কােছ বশী সময় থােক বেল মােয়র 
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ইেমজটা বা ার মেধ  সব সময় যেত থােক। আর সহেজ য শ টা বলেত পারেছ তা হল ‘মা’। 
সইজ  েত ক দেশর বা া থম ‘মা’ শ টা শেখ। সব দেশর মা শে  ‘ম’ থাকেবই। মাদার, 
আ া, মা, মাঈজী, ম া  । এমনিক ছাগলও ম া বলেছ গ ও হা া বেল। ঠাটঁ খুেল য আওয়াজটা 
বেরাে  সটা ‘মা’। এখন বা ার কােছ মােয়র একটা ইেমজ যাে , আর বা ােক শখােনা হে  

‘বেলা ‘মা’। ইিতমেধ  ঘের বাবা এেস গেলা। ওই বয়েস স বাবা আর মােয়র মেধ  তফাৎ করেত 
পাের না। বা ার কােছ মা যমন একটা ছিব বাবাও একটা ছিব। বা ার মেন সব সময় সংশয় হেব এ 
আমার মা না বাবা। চহারােত কান সংশয় হে  না, বা ার কােছ পির ার এটা মােয়র চহারা আর 
এটা বাবার চহারা। িক  মা কােক বলা হেব এই ব াপাের বা ার মন পেুরা সংশেয় থােক।  
 

এখন বদা  মেত আমােদর কীভােব ান হয় সটা ভােলা কের বাঝা দরকার। যখনই 
ইি েয়র মাধ েম একটা ছিব ভতের মি ে  গল, মি  থেক মন পু েষর কােছ ছিবটা িনেয় গল, 
পু ষ তখনই একটা িতি য়া ছঁুেড় দয়। এই িতি য়াটা একটা কাঠােমার মত, এই কাঠােমার 
একটা অ ভিূত হে । অ ভিূতটা কী? আকৃিতটা মা। এরপর বাবার আকৃিত এেস গেল বঝুেত পাের না 
বেল তােকও মেন কের মা। যখন বা ােক বাঝান হল এ তামার মা নয়, তামার বাবা। এবার বা ার 
মি  ওর িনেজর মত একটা কাঠােমা বািনেয় তার মেধ  িনজ  একটা অ ভিূত তরী করেত  কের 
দেব। এই রকম চহারা হেল বাবা, এই রকম চহারা হেল মা। কান স াসী একজন গৃহ  ভে র 
বাড়ীেত এেসেছন। ভ েলাক তার িতন চার বছেরর বা ােক সে  িনেয় স াসীেক ঘের বসেত 
িদেয়েছন। স াসীেক দেখ বা া বলেছ ‘নমে  আে ল!’ স াসী বলেছ ‘আিম তামার আে ল নই 
বাবা, বলেত হয় ‘নমে  ামীজী’। বাবা স াসীেক বলেছ ‘মহারাজ! ওেক বলেল এখন বঝুেব না, 
ওেক ওর মত বলেত িদন। পের ধীের ধীের ওেক বাঝােনা হেব’। বা ার কােছ য কান পু ষ মা ষ, 
স বাইের থেক এেসেছ, তােক স চেন না, বাবা তােক বসেত িদেয়েছন, বা ােক এত িদন ধের 
শখােনা হেয়েছ ‘হাতেজাড় কের বল নমে  আে ল’। বা ার মেনর ভতের একটা কাঠােমা তরী হেয় 
তার মেধ  একটা অ ভিূত তরী হেয় গল। এরপর বা ােক একটা নতনু কাঠােমা তরী করেত হেব – 
গ য়া পড়া, মাথা াড়া হেল তােঁক ামীজী বলেত হেব। বাবার এখন সম া হেয় যােব। কারণ 
বা ােক ব াখ া কের বলেত হেব, ামীজী ক হয়। এই ামীজী শ টা িনেজও একটা কাঠােমা। সই 
কাঠােমার মেধ  অ ভিূত যেত  হেব। এরা স াসী, িবেয়থা কের না, মাথা াড়া থােক। হঠাৎ 
একিদন দখেলা ামী িবেবকানে র মাথায় খুব র চুল। তার মেধ   হেব, এই ামীজীর মাথায় 
চলু কন? বা ার িনজ  কাঠােমার সােথ নতনু অ ভিূতটা িমলেছ না। খুব মজার ব াপার হয় বা ােদর 
থম যখন কলকাতায় ােম চাপােনা হয়। বা া এতিদন েন চেপেছ। স দেখেছ রললাইন, 
রললাইেনর উপর িদেয় ন যায় আর েত ক শেন ন দাড়ঁায়। তােক এখন কলকাতায় ােম 
চাপােনা হেয়েছ। একট ুপের পেরই যখন াম েপেজ এেস দাড়ঁাে , বা া তখন বলেছ ‘মা! এটা 
কান শন?’ বা ার কাঠােমা আর ধারণা পির ার হেয় আেছ, লাহার চাকা, ইেলি িসিট, রললাইন 
মােন এটা ন। ন আর ােমর তফাৎটা স ধরেত পাের না। বা ােক মা িফ   িফ   কের বলেছ 
‘চপু কর! এটা ন নয়, এটা াম, লােকরা ভাবেব আমরা গঁেয়া’।  

 

বড়েদর ে ও এই সম া হয়। বািড়েত তাঁরা এতিদন য ধমটা িশেখেছন, এটাও একটা 
কাঠােমা এবং এই কাঠােমার মেধ  তােঁদর একটা ধারণা তরী হেয় আেছ। এই কাঠােমা িনেয় যখন 
তারঁা কান আচােযর কােছ শা  অধ য়ন করেত যাে ন তখন আচােযর কথা তােঁদর ধারণার সােথ 
িমলেছ না। তখন শাে র কথা নেত নেত ঘুম পেয় যােব, অেনক সময় িবরি র ভাব আসেব। এই 
য কাঠােমা আর তার মেধ  য ধারণা তরী হে  এটােক আমােদর শাে  বেল উপমান মাণ। উপমান 
মাণ হল একটার সােথ আেরকটার তলুনা কের বাঝা। আমরা নীলগাই দিখিন, আমােদর বলা হল 

নীলগাই হল গ র মত আর দৗড়ায় হিরেণর মত আর এর রঙ একট ুঅ  রকম। আমরা এমন কান 
জায়গায় গিছ যখান নীলগাই আেছ। এখােন গ  দেখ আমােদর কান সংশয় হেব না, কারণ মন 
গ র ইেমজ পাওয়ার পর একবার য িতি য়া ফরত পাঠাে  তােতই স বেুঝ যােব এটা গ । 



23 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

একবার িতি য়া ছঁুেড় দওয়ার পর যিদ কান িজিনষেক বেুঝ নওয়া যায় তাহেল বঝুেত হেব সই 
িজিনেষর ােনর উপর তার পেুরা দখল হেয় গেছ। িক  পেড় বা কা র কােছ েন অ  ধরেণর 
যসব তথ  ভতের ঢুকেছ, এই তথ েলা ভতের কাঠােমাটােক িঠক ভােব দাড়ঁ করােত পাের না। িক  
একবার যিদ নীলগাই দেখ নয়, তখন মেন করেব ‘তাইেতা! এই রকমই বেলিছল, এটাই নীলগাই’। 
এবার সে  সে  কাঠােমাটা পাকা হেয় গল। কাঠােমা পাকা হেয় গেল এবার আর সটা স কান 
মেতই পা ােব না।  
 

আমােদর সবারই ঈ র স ে  একটা ধারণা আেছ। ঠা েরর ছিব দখিছ, ঠা েরর িত ভি  
আেছ। তার উপর এখান ওখান থেক েটা চারেট শাে র কথা নিছ, ঈ র স ে  অেনক তথ ই 
ভতের ঢুেক চেলেছ। িক  ঈ েরর ব াপাের য কাঠােমাটা তরী হেয় আেছ সটা কান ভােব পা াে  
না। কন পা াে  না? কারণ ঈ র দশন যত িদন না হে  ওই কাঠােমা কান িদন পা ােব না। 
এখন িবিভ  উৎস থেক আমােদর মেধ  যত ঈ রীয় ান ঢুকেছ, এই ান থেক আমােদর মি  
অনবরত িতি য়া ছঁুেড় যাে । ঠা েরর ছিব দখিছ, মুিত দখিছ, বই পড়িছ, ঠা েরর স ে  নানা 
রকম কথা েন যাি , এই সব িকছুেক িমিলেয় আমােদর িনেজর মত কের অবধারণা কের চেল যাি , 
কারণ ঈ রেক তা আমরা সরাসির দিখিন। সইজ  ঠা র বারবার বলেছন – ঈ রেক বই পেড় এক 
রকম জানা যায়, তারঁ িচ া-ভাবনা কের এক রকম জানা যায় আর ত  ঈ র দশন হেল আেরক 
রকম জানা হয়। যারা নীলগাই দেখিন, তােক আেগ নীলগাইেয়র ধারণা তরী করাবার জ  য 
িজিনষটােক স জােন তার সে  উপমান মাণ কের অথাৎ জানা িজিনেষর সােথ তলুনা কের অজানা 
িজিনেষর িদেক একট ুএকট ুকের এিগেয় দেব। তাই ঈ রেক জানার ে  িবরাট সম া হেয় যায়। 
কারণ এই জগেত ঈ েরর কান উপমা নই। জগেত এমন কান িজিনষ আেছ িক যার উপমা িদেয় 
ঈ েরর স ে  বাঝানা যােব? সইজ  জগেতর দশটা িজিনষেক জানার মত ঈ রেক কখন জানা যায় 
না। জগেতর সব িকছুর িশ া িদেয় দওয়া যায় িক  ঈ েরর ব াপাের কান িশ া দওয়া যায় না। 
নীলগাইেয়র বণনা িদেত হেল গ র বণনা িদেয় বাঝান যােব, িসংেহর বণনা িদেত হেল বােঘর বণনা 
িদেয় বাঝােত হেব, বাঘও যিদ না দেখ থােক তাহেল েরর বণনা িদেয়ও বাঝান যােব, র 
সবাই দেখেছ। বাঘ েরর মত, িক  সটা আরও বড়, র যমন ঘউ ঘউ কের বাঘ হালমু 
কের। এবার যখন স িচিড়য়াখানায় যােব তখন একবার বাঘ দখেলই তার  হেয় যােব। এত ণ 
যখন গ  বা েরর বণনা দওয়া হি ল, তখনও িক  তার মি  িতি য়া ছাড়িছল, িক  সিঠক 
কাঠােমা দাড়ঁ করােত পারিছল না। যমিন নীলগাই বা বাঘ একবার দেখ িনল সে  সে  তার মেন 
নীলগাই বা বােঘর সিঠক কাঠােমা তরী হেয় যােব। ঈ েরর কান উপমা নই বেল আমরাও ঈ েরর 
কান সিঠক কাঠােমা তরী করেত পারিছ না।  

 

তাহেল িতভাবান কােক বলা হেব? ামীজী বলেছন একবার কান িজিনেষর একট ু িকছু 
একবার বলা হেল সে  সে  য পেুরা িজিনষটার সিঠক ধারণা তরী কের িনেত পাের সই 
িতভাবান। িতভাবােনর কাঠােমা এেকবাের মজবতু, এই কাঠােমােত আর কান গালমাল থাকেব না। 
কান িজিনেষর িথেয়ােরিটক াল ব াপারটা পেড় িনেয় একটা ধারণা কের যাঁরা সটােক আবার 
অপরেকও বিুঝেয় িদেত পােরন তারঁা সিত ই আরও মহৎ িতভাবান। আমােদর পি তরা সব িকছু 
মুখ  কের িনত, মুখ  কের সই িবষেয়র একটা ধারণার কাঠােমা তরী কের িনত, িক  সই িবষেয়র 
বাইের একট ুডানিদক বামিদক করেল সে  সে  ধপা   কের পেড় যােব। কারণ তােঁদর কাঠােমােত 
িকছুেতই অ  িকছুেক খােপ খােপ বসােত পারেব না। অ মান মােণর ান তাই কখনই িঠক হয় না। 
িজিনয়াস সব সময় অ মান মাণেক ত ে র কাছাকািছ িনেয় চেল যায়। ত ে র কাছাকািছ িগেয় 
একট ুঅেপ া কের, তারপর বা িবক দেখ িনেলই কাঠােমা মজবতু হেয় গল, এবার একটওু ডানিদক 
বামিদক যােব না। এখােন মেন হেত পাের তাহেল শা  পড়ার তা আর কান দরকার নই। িক  তা 
নয়, শা  পড়া সব সময় দরকার কারণ শা  যত পড়া হেব শাে র উ  ভাব েলা তত পরুেনা ধ ান 
ধারণার কাঠােমাটােক ভাঙেত থাকেব, একটা মািটর ঢলােক ভেঙ ভেঙ আকৃিত দওয়ার ি য়া 
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চলেত  হয়। এইভােব হেত হেত যিু  িদেয়, িত িদেয়, িবচার কের, দেখ, আেলাচনা করার পর 
যখন িনিদধ াসন কের কের সটার িত মনেক এেকবাের একা  কের িদে  তখন তার পিরপ  বিু র 
কাঠােমাটা পাকােপা  ভােব দািঁড়েয় গল। তারঁ আচার ব বহারও সব সই অ যায়ী হেয় যােব। এরপর 
বািক থেক যায় ধ ু ত  উপলি টু । আচরেণ ানী আর িব ানীেত খুব বশী তফাৎ থােক না। 
িব ানী ত  দেখেছন, ানী এখন অ মান মােণর উপর চলেছন, তার মােন শা  পড়া িবদ া। 
শা  পড়া িবদ া মােন অ মান মাণ।  
 

বিৃ  কােক বেল 
এই য একটা বািলকণার উপর িঝ ক তার ভতর থেক রাসায়িনক িবি য়া িদেয় আবরণ 

তরী করেছ, যখন মন বাইের থােক আসা কান িকছু উে জনার উপর একটা িতি য়া ছঁুড়েছ, এরই 
পিরভাষা হল বিৃ । বিৃ র কথা িদেয়ই যাগদশন  হয়। জগেত আমােদর সবার চােখর সামেন 
অনবরত নানা রকম দৃ  ভেস উঠেছ, কােন শ  আসেছ, নােক গ  আসেছ, েক শ হে । প  
ইি েয়র মাধ েম আমােদর মেনর ভতের অনবরত বাইের থেক উে জনা ঢুেকই চেলেছ। আর মনও 
এই উে জনােক ক  কের একটার পর একটা িতি য়া ছঁুেড় যাে । যা িকছু হওয়ার সব কৃিতর 
জগেত হেয় চেলেছ। পু ষ হেলন চত , তারঁ তা এসেব িকছু হলেদাল হওয়ার কথা নয়, তােঁক 
কান পির মও করেত হে  না। পু ষ এই িটউব লাইেটর আেলার মত। িটউব লাইেটর আেলােত 
আমরা যত বই পিড়, যত কাজ কির, যত মারামাির কির যাই কির না কন, আমরা পির া  হেয় যাব 
িক  িটউব লাইট কখন পির া  হেব না। কৃিতর এত নতৃ  হে  কারণ তার পছেন পু ষ আেছ 
বেল, কৃিত িক  কাউেক িনেয় নতৃ  করেছ না, স িনেজেক িনেয়ই নৃত  কের চলেছ। কারণ 
ইি য় া  যত ব  আেছ সবটাই কৃিত, আর ইি য় ও মনও কৃিত, একমা  পু ষ ছাড়া সব এই 
চি শ তে র মেধ ই বাধঁা। বাইেরর কৃিত থেক অনবরত নানা রকেমর উে জনা ভতের অ ঃ কৃিত 
মেনর মেধ  ঢুকেছ। যমন একটা িন র  জলাশেয় একটা পাথর ছঁুড়েল জেলর উপিরভােব একটা তর  
সিৃ  হয়, িঠক তমিন বাইেরর কৃিতর উে জনা েলা পাথর আর মন হল িন র  জলাশেয়র উপমা। 
অনবরত উে জনা আসার ফেল মেনর মেধ  অনবরত তর  তরী হেয় চেলেছ। মন বা িচে র উপর 
এই তর েকই বলা হে  বিৃ । বিৃ  হল মেনর মেধ  একটা িতি য়া হওয়া। এখােন মেন রাখেত হেব 
বিৃ  আর কােযর মেধ  কান যাগ নই। যমন আমােক যিদ কউ গাধা বেল তােত আমার মন খারাপ 
হেব, এরপর ইে  করেল আিম উে  তােক বানর বলেত পাির অথবা িকছু নাও বলেত পাির, িক  
মি ে  িতি য়া একটা হেবই, এটাই বিৃ ।   
 

থেম বাইের থেক একটা উে জনা (suggestion)এল, এই উে জনাটা িক  বিৃ  নয়। 
‘আমােক গাধা বেলেছ’ পু েষর কােছ খবর গল, পু ষ এবার বলল ‘অমুক এই রকমিট’, এই য 
পু েষর থেক িতি য়া এল এটাই বিৃ । এই বিৃ র সে  সে  আেরকিট বিৃ  আসেব ‘ওেক িকছু 
বেলা না িক ’। এরপর আিম সাজা হেয় বসব, চাখটা লাল হেয় যােব, ঠাটঁ কাপঁেব, হাত-পা 
িনশিপশ করেত থাকেব, িক  িকছুই বলেবা না। এই রকম দৃ  আমােদর সবারই জীবেন ায়ই 
দখেত পাই। অেনেক িনেজেক াভািবক দখাবার জ  একট ু হা া কের হািস দেব, িক  ভতের 
রােগ কড়মড় করেছ। এখােন বিৃ টা হল াধ বিৃ । তার সে  আেরকটা বিৃ  কাজ করেছ ‘বড়েদর 
সামেন িকছু বলেত নই’ বা ‘এখােন িকছু বেল িদেল তামার িবপদ হেত পাের’ এইভােব একই সে  
েটা িতনেট বিৃ  চলেত পাের। এসব ে  সব সময় দখা যায় য বিৃ টা সব থেক শি শালী 

থাকেব সই অ সাের স িঠক কের নেব এর িতি য়া ফরত আসেব িক আসেব না। আিম কান 
িদেয় নলাম আপিন আমােক ‘গাধা’ বলেলন। এবার আমার াধ বিৃ  যখন আসেব তখন িঠক 
করেব িতি য়াটা বাইের আসেত দব িক দব না। যিদ বাইের িতি য়া করার বিৃ টা বল হেয় 
আেস তখন আিমও আপনােক মুখ িদেয় েটা কথা িনেয় িদলাম। িক মজার ব াপার! শ টা গল কান 
িদেয় িক  িতি য়াটা বেরাল মুখ িদেয়। আসেল উে জনা, িতি য়া যখােন হে  সই জায়গাটা 
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তা একটাই, আমােদর মি ে ই সব িকছু হে । আমার কােছ য কথাটা কান িদেয় গল তার ি য়া 
তা মি ে  হে  আর তার িতি য়াও মি ে ই হে , এখন সটা কান িদেয় গল, নািক হাত িদেয়, 
পা িদেয় গল তােত কী আর আেস যায়। িৃতশা  আমােদর িশ া দয় তামার বিৃ েলােক ভতের 
দমন কর, তােক বাইের বেরােত িদও না।  
 

মনই সম  ইি েয়র রাজা 
বিৃ র এই িতি য়ার ি য়ােত আেরকিট িজিনষ বাঝার আেছ। এবার আমরা দশিট 

ইি য়েক এেকবােরই মাথা থেক নািমেয় দব, ধু মন থাকেলই আমােদর সব কাজ হেয় যােব। 
এরপর থেক আমরা যখনই বিৃ  বলেবা তখনই আমােদর মাথায় রাখেত হেব বিৃ  মােন reaction 
of the mind against some impulse/suggestion from outside। মন হল দশিট ইি েয়র 
রাজা, ইি য় েলােক িনয় ণ করাই তার কাজ আবার এেদর ারাই মন সব খবর নয় আর এই দশিট 
ইি য়েক মনই আেদশ দয়। িক  ইি য় য িজিনষ িদেয় তরী হেয়েছ মনও সই একই িজিনষ িদেয় 
তরী। ধ ুতফাৎ এটু  য, শ , শ, প, রস ও গ  এই পাচঁিট মহাভেূতর স ণ িদেয় এক 
একটা ইি য় িনিমত হেয়েছ, িক  মন পাচঁিট মহাভূেতর সবার স  অংশেক িমিলেয় তরী হেয়েছ। 
সইজ  মনেক রাজা বলা হয়। কৃিত আসেল স , রেজা ও তেমা এই িতনেট ণ। তাহেল প  
মহাভেূতর েত কিটেত এই িতনেট ণ িমেল িমেশ থাকেব। স  অংশ মােন স  াধা , শে র য 
স  অংশ সটা িদেয় তরী হয় কেণি য়। তমিন েশর স  অংশ িদেয় তরী হয় ক। েপর স  
অংশ িদেয় তরী হয় চাখ অথাৎ দশেনি য়। তমিন রেসর স  অংশ িদেয় িজ া আর গে র স  
অংশ িদেয় ােণি য় তরী হয়। আর এই পাচঁিট মহাভূেতর স  অংশ িদেয়ই তরী হয় মন। সইজ  
কান কারেণ কান একটা ইি েয়র িকছু যিদ হেয় যায়, মন িনেজ সরাসির সই ইি েয়র কাজ কের 
িনেত পাের। এই কারেণই মনেক চ  শি শালী বলা হয়, শি শালী হওয়ার জন মন অেনক িকছু 
করেত পাের। প  মহাভেূতর রেজা অংশ িদেয় আমােদর করণ অথাৎ হাত, পা, চাখ, নাক, কান ও 
িজ া তরী হয়। রেজা ণ িদেয় তরী বেল এরা সব সময় কাজ করেত পাের। 
 

মন সব সময় মি ে র সাহােয  তার কাজ কের যাে , এই চাখ যমন দিৃ র দশেনি য় 
যে র কাজ কের। মি  থেক বিশ  দশনি েয়র ায়ু ক , যত িদন না একজেনর মুি  লাভ 
হে  এই দশেনি েয়র ায়ু ক িটর কখনই িবনাশ হেব না, এিটও সব সময় সে  সে  শরীর থেক 
শরীের চলেত থাকেব। আর এই ক িট য কান িকছুেকই ব বহার কের িনেজর কাজ চািলেয় িনেত 
পাের। এই ব াপারটা ভােলা বাঝা যায় গাছপালােত ও প পািখ বা কীট পতে র মেধ । এেদর ায়ু 
ক িট এেকবাের অ  প িতেত তােদর কাজ কের। েত ক াণীরই এই পাচঁিট ইি য় থাকেত হেব, 
আমরা যমন করেণর সাহােয  কাজ কির প -পািখরা এেকবার অ  প িতেত তােদর করণ িলেক 
ব বহার কের। প -পািখেদর মেধ  কা র াণ শি  ভােলা, কা র দিৃ  শি  ভােলা, কারণ তােদর 
ইি য় িল কেয়কটা িবেশষ করেণর মাধ েম বিশ সি য়। সব কিট ইি েয়র মেধ  মা েষর ে  
মেনর ব বহার বিশ হয়। এর ফেল মা েষর মেনর মতা সব থেক বিশ, তাই মা ষ ছাড়া অ  য 
কান াণীর মুি র েযাগও খুব কম। মুি  লােভর ে  মেনর ভিূমকা খুবই পূণ, তাই বলা 
হয় মনই সব িকছু। সব ইি েয়র মেধ  মনই ধাণ ইি য়। 

 

মেনর চারিট িবভাগ 
রাজেযােগর আেরকিট খুব পণূ িস া  হল মন যখন কান কায কের, একই মন িচ , 

মনস, অহ ার ও বিু  এই চারিট অংশ িদেয় চার ভােব কাজ কের। আেগকার িদেন দাশিনকরা অেনক 
সময় সাংেখ র মহৎ বা অহ ারেক বিু র সে  এক কের দখেতন। পরবিত কােল তারা বিু েক আলাদা 
কের িদেলন। মন কখন িকভােব কাজ কের বাঝানর জ  একটা উপমা িদেয় বঝুেল খুব িবধা হেব।  
 

 আপিন একটা অ কার রা া িদেয় যাে ন। আেলা আধঁািরেত যেত যেত হঠাৎ কের আপনার 
চােখ একটা িজিনষ পড়ল। চাখ যে র মাধ েম সই ব টা আপনার মি ে  য দশেনি েয়র ায়ু 
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ক  রেয়েছ সখােন পৗছঁাল। ইি য় তােক আবার মেনর কােছ পািঠেয় িদল। একটা িকছু য দখিছ 
সটা িক িজিনষ? কারণ বাইেরর ব েক লূ চাখ ও তার ইি য় কখনই বঝুেত পােরনা। ইি য় ধু 
মা  বাহেকর ভিূমকা পালন কের। এই দশটা ইি েয়র কাজই হল যা িকছু স হণ করেব তারা 
সটােক িচে র কােছ পািঠেয় দেব। িচ  হল আমােদর মেনর সম  িকছুর সং হকারী – data 

collecting faculty of mind সং েৃত বেল সং হণাি কা। এরপর ইি েয়র য েলার আর কান 
কাজ নই, এেদর খলা এখােনই শষ হেয় যায়।   
 

 ি তীয় আসেছ মনস। মেনর কাজ হল স াি কা ও িবক াি কা। আমােদর মি ে  য 
িনওেরান েলা রেয়েছ স েলার সাহােয  মেনর মেধ  অতীত বতমান িমিলেয় যত ৃিত জমা আেছ 
সখােন সািচং কের মলােত থােক, এই িজিনষটা িৃতেত কান িজিনেষর সােথ িমলেছ িকনা। এত 
ত সব িকছু হেত থােক য, এর কােছ ক ু টার িকছুই নয়। এই য বিহজগত থেক ইি েয়র 

মাধ েম একটা উে জনা ভতের গল সটােক এবার েমর সে  িফিটং করােত  কের িদে । 
এইভােব যা িকছু উে জনা মেনর কােছ আসেছ সটােকই মন তার িৃতর সােথ মলাবার জ  
অ স ান করেত থাকেব – এই িজিনষটা িক হেত পাের? অথাৎ মন এই িজিনষটার স ে  িনি ত নয়। 
রােতর অ কাের পেথ যেত যেত একটা আেলা এেলা, মেনর কােছ তথ  পাঠােনা হল, মন তখন 
অ স ান করেত থাকেব, এটা মা ষ না অ  িকছু, এটা চার না পিুলশ, এটা ব  ুনা শ । এটােকই 
বেল মেনর পরী ণ-িনরী ণ কায বা স -িবক  বা অেনক সময় বেল সংশয়াি কা, সংশয় করেছ 
িজিনষটা িক হেত পাের। বা ারা যখন চিঁচেয় চিঁচেয় পড়া মুখ  কের তখন তার ভতের শ েলা 
যাে , তখন তােদর িচ  কাজ করেছ তাই িচ  চ ল হেয় আেছ। মন কের িক, পা  অিফেস যমন 
খাপ খাপ দওয়া বা  থােক, সই খােপ খােপ িচিঠ েলা ফলেত থােক, মনও িঠক সই রকম সব 
িকছু খােপ খােপ ঢাকােত থােক। যখন কান খাপ খঁুেজ না পায় তখন মন সটােক ঢাকােব কাথায়? 
যােদর মি  খুব তী  তারা খ   খ   কের নতনু নতুন খাপ তরী কের তার মেধ  ঢুিকেয় দেব। যমন 
যমন মাল আসেত থােক তমন তমন তারা নতনু নতনু খাপ তরী কের নেব। আমােদর মত সাধারণ 
বিু  স রা বলেব ‘আ া এখন থাক, পের দখা যােব’। িক  িজিনষটা খুব ি পারী, খােপ যিদ না 
রাখা হয় তাহেল কপেূরর মত উেব যােব, অথাৎ িৃতর গভীের তিলেয় যােব। অেনক সময় কখন সখন 
দখা যায় কউ হয়ত একটা িকছু মেন করেত পারেছ না, তখন তােক একটা চড় মের বলা হল ‘এই 
সামা  িজিনষটা মেন থােক না’! সে  সে  তার িৃতটা িফের আেস।   
 

 এরপর আসেছ বিু । কান েম কানটা যােব বেুঝ িনেয় ফটাফ   বিসেয় দওয়াটাই বিু র 
কাজ। বিু  বেল িদে  িক করেত হেব – determinative faculty of mind – িন য়াি কা, 
িনি ত কের দয়। অ কাের য িজিনষিট দখা িগেয়েছ, সই িজিনষিটেক এখন য িনি ত কের বেল 
িদে  ‘এটা মা ষ’, সই হে  বিু । তামােক এটা করেত হেব, তিুম এটা করেত যও না, এইভােব 
িনি ত কের বিু  সবদা বেল িদে । সাধারণ মা ষ আর অসাধারণ মা েষর মেধ  পাথক  কের দয় 
এই বিু । সাধারণ মা ষ সবদা মেনর ি তীয় অব ােতই থেক যায়, সব সময় দা ল মানতা আর 
সংশয়, করব িক করব না। বিু  যিদও বা বেল দয় তিুম এটা করেব, তবুও স করেত ি ধা  বাধ 
কের। যারা অসাধারণ ব াি  স  মা ষ তাঁরা সব সময় বিু েকই আ য় কের চেলন। আর সাধারণ 
মা ষরা মন থেক বেরােতই পাের না, করব িক করব না, আ া দখিছ িক করা যায়, আ া অ  
কান পথ আেছ িকনা ভাবিছ, এই ভাবনা িলই এেদর মেনর মেধ  ঘুরপাক খেত থােক। 

  

 সব শেষ আসেছ অহ ার, অহ  । তথ  সং হ হেয় গল, অ স ান হেয় গল, তারপর িনি ত 
হওয়া গল। এবাের আসেছ য িজিনষটােক জানা হল, এর সে  আমার িক স ক। অ কাের যােক 
দখলাম, দেখ ভেবিছলাম স পু ষ না নারী, পিুলশ না চার। বিু  বেল িদল ঐ লাকিট একজন 
পু ষ। অহ ার এবার বেল িদে  আমার সে  এর িক স ক – ও আমার ব  ু না শ । এই 
অহ ারেক বেল অিভমানাি কা। দেখই বলেছ – আের ভাই একা অ কাের যেত ভয় করিছল, 
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ভািগ স তামার সােথ দখা হেয় গল। যখনই মন কান কাজ কের তখন মন এই চারেট অব ার য 
কান একটা অব ােতই কাজ কের।  

 

আমার আর একজন বড় যাগী বা ামী িবেবকানে র মেধ  কাথায় তফাৎ? তফাৎ হল, রা া 
িদেয় যেত যেত ামীজী মন যিদ চায় আমার মেন কান দৃ  আসেত দেবা না, তখন ামীজীর 
চাখ বাইেরর কান দৃ  নেব না, ওনার কান কান শ  হণ করেব না। যাগী মােনই িচে র উপর 
তারঁ পেুরাপরু িনয় ণ চেল এেসেছ। িচে র উপর যারঁ িনয় ণ এেস গেছ াভািবক ভােব তারঁ মন, 
বিু  ও অহ ােরর উপর িনয় ণ এেস যােব। ভলু বশতঃ বা দবাৎ িচ  যিদ কান ভলু কের বেস তখন 
িনেমেষ যাগী সই ভলুটােক িনয় েণ িনেয় সব কিটেক আবার সিঠক রা ায় তেুল দেব। ামীজী 
প ািরেস থাকার সময় রা া িদেয় যেত যেত খুব রী একিট মেয়েক দখেলন। ামীজী িনেজই 
বণনা করেছন, এত পসী মেয় িতিন কান িদন নািক দেখনিন। যখন রা া িদেয় এত মেয় যাে  
তখন কান মেয়র ছিবই ামীজীর চােখ পড়েছ না, িক  এই মেয়িট এতই পসী য ামীজীর 
চােখও ধরা পেড় গল। তার মােন িক দাড়ঁাল? িচ  বলল মেয়, মন বলল রী নািক রী নয়, 
বিু  বলল রী। অহ ার এবার জুেড় দওয়ার জ  আেরকবার তাকােত চাইেব। তত েণ অহ ার 
মেয়িটর মুখেক একটা বাদঁেরর মুেখ পাে  িদেয়েছ। এখােনই খলা শষ।  

 

যাগীর মন এমন ভােব তরী য, মেনর এই চারিটর কান একিট অ  যিদ দবাৎ ভুল কের 
ফেল সে  সে  মেনর অ  অ  তােক ধের দেব। কাচঁা যাগীরা একটা িনয়েমর মেধ  িচ েক 
জার কের িনয় ণ কের ধের রােখ। িনয়েমর ফাসঁ একবার আলগা হেয় গেল িতিনও আর িনেজেক 
সামেল রাখেত পারেবন না। এর থেক যাঁরা একট ুউ  ের আেছন, অথচ সমািধবান নয়, ঠা র বা 
ামীজীর মত নন, তােঁদর কােছও অেনক রকম তথ  আসেছ, সখােন তােঁদর চাখ কান খালা তা 
খালাই, িক  মেনর উপর তােঁদর িনয় ণ আেছ। আমােদর মত যারা যাগী হবার চ া কের যাে , 
তােদর মেনর উপর িনয় ণ থােক না। একবার িক বার ভাবেবন, ওই র মুেখর িদেক িক একবার 
তাকােবা, না থাক তাকােবা না, তাকােল কউ যিদ িকছু মেন কের। তাহেল এই ধরেণর লােকরা 
কীভােব মেনর উপর িনয় ণ করেব? এেদর জ  দরকার থেম বিু েক শি শালী করা। বিু  সব 
সময় বলবান হয় িনেজর অ ভিূত, শা  ান আর  বােক । আ েন হাত িদেত নই, এই বিু  
আমােদর এেসেছ আমােদর অ ভব থেক। শা  বেলেছ পর ীর িদেক তাকােব না,  কািমনী-কা ন 
ত ােগর কথা বেলেছন – এই ভাব েলা যত দঢ়ৃ ভােব বসেব বিু ও তত শি মান হেয় উঠেব। িচ  
আমােদর চ ল হেব, মন ছটফট করেবই, তখন এই বিু  িগেয় এেদর িনয় ণ করেব। আমরা যখন 
বলিছ মেনর শি  বিৃ  করেত হেব, এখােন মেনর শি  মােনই বিু র শি । বিু  মনেক বেল িদে , 
আর তাকােব না, মন বলেছ খুব র, বিু  বলেছ র হেত পাের িক  আমার র লাগেব না।  

 

সম া হয় অহ ারেক িনেয়, যােক অিভমান বলেছ, যার কাজ সব িকছুর সােথ িনেজেক জুেড় 
দওয়া। এই অহ ােরর উপর আমােদর কান িনয় ণ থােক না। িচ , মন, বিু  এরা খুব বশী 
গালমাল পাকায় না, সব গালমাল পাকায় অহ ার। িক রকম গালমাল পাকায়? আপনার হয়েতা 
একটা মেয়েক ভােলা লেগেছ, বিু  বেল িদে  ভােলাবাসা করা যােব না, িক  অহ ার মেয়িটর নােম 
িমি  িমি  কিবতা িলখেত  কের দেব। একটা খুব মজার গ  আেছ। একজন লাক এক পাগলা 
গারদ দখেত গেছ। সখােন একটা পাগল খুব িমি  কের কািকল ের   কের যাে । লাকিট 
িজে স করেছ পাগলিট এই রকম   কন করেছ। তােক বলেছ,  নােম একিট মেয়েক এই 
লাকিট ভােলাবাসেতা, মেয়িট ধাকা দওয়ার পর থেক তার মাথা খারাপ হেয় গেছ। লাকিট কথা 
েন তার মনটা খারাপ হেয় গল। সখান থেক আেরকটা সেল িগেয় দখেছ আেরকিট পাগল  
 করেছ আর দওয়ােল ধু মাথা ঠুেক যাে । লাকিট তখন বলেছ  মেয়িট তা আ া 

বদমাইস, এেকও ধাকা িদল! সে  সে  তােক বলা হে  – না না! েক এই লাকিট িবেয় 
কেরিছল। েটা ে ই অহ ার মােন অিভমানাি কা কাজ করেছ – একটা ে  তােক িমি  িমি  
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কের   করাে , আেরকিট ে  তােক মাথা ঠুিকেয় যাে । মন িনয় ণ করার াথিমক অব ায় 
িচে র উপর কান িনয় ণ থাকার কথা নয়, দৃ  তােদর কােছ আসেবই, শ  তােদর কােছ আসেবই। 
তারা জােন কানটা ভােলা কানটা ম , িক  িনয় ণ করেত পারেছ না। েযাধনও বলেছ ‘আিম জািন 
কানটা ধম আর কানটা অধম, িক  ধম করেত ইে  কের না আর অধম করা থেক মন সরেত চায় 
না’। আমােদর সবার মেনরই েযাধেনর মত অব া। সইজ  রাজেযােগ সব সময় বলেব, মনেক 
িনয় ণ করা যখন  হয় তখন থেম বিু র শি েক বাড়ােত হয়। যত শা  নেব, যত সাধসু  
করেত থাকেব, যত ভ িচ ন করেত থাকেব বিু  তত শি শালী হেত থাকেব, তার সােথ ধান কাজ 
হল অহ ারেক িনয় েণ রাখা, identification যত কম রাখা যায়। একটা মেয়েক আপনার ভােলা 
লেগেছ, ভােলা লাগেতই পাের। িচিঠ িলখেত ইে  হেয়েছ, তা িলখুন। িচিঠটা লখা হেয় গেল পা  
না কের িছঁেড় ফলনু। অিভমান বা অহ ারেক িনয় েণ রাখার অিভযান এখান থেক  হয়।  
 

 মেনর এই চারেট কাজ। মেনর মেধ  যত বিৃ  তরী হে , সব বিৃ  মেনর এই চারেট আকাের 
কাজ কের – িচ , মন, বিু  আর অহ ার। শা  জলাশেয় একটা িঢল ছঁুড়েল এক সে  অেনক তর  
উৎপ  হেয় জলাশেয়র শা  ভাবেক ন  কের দেব। িঠক তমিন, বাইের থেক যখন একটা উে জনা 
আসেছ যমন িমি র উ ািন আসেছ। দা ণ িমি , আমার ডায়েবিটস আেছ, ডা ার িমি  খেত িনেষধ 
কেরেছ আবার বািড়েত জানেল বকাবিক করেব। আিমও জািন িমি  আমার শরীেরর পে  িবষতুল । 
িক  িমি র সােথ এমন জার identification হেয় গেছ য আমােক ভাবেত হে  আিম এখন িক 
করব? তখন বিু র শি  যটা শা  পেড় হেয়েছ, এখােন ডা ার িনেষধ কেরেছ, বািড়েত বেল িদেয়েছ 
িমি  খেল তামার শরীেরর িত হেব, বিু র এই শি ই তখন আমােক কােজ লাগােত হেব। িক  
বিু  যিদ খুব বল থােক তখন স অহ ারেক আর সামলােত পারেব না। তাই থেম অহ ারেক আেগ 
কাপ মারেত হয়। কীভােব অহ ারেক কাপ মারেব? স াসীরা যমন থেমই মা-বাবার হ-মমতােক 
কেট উিড়েয় িদেয়েছ, সংসার থেক বিরেয় এেসেছ বেল বউ বা ার পা ায় পড়েত হেলা না, টাকা-
পয়সার ব াপারটা এমিনেতই বিরেয় গল। য য জায়গা থেক অহ ার এেস বাধঁেত পাের, সই 
জায়গা েলােকই স াসীরা থেম কেট উিড়েয় িদেয়েছন। ফেল স াসীেদর মনেক িনয় ণ করা খুব 
সহজ হেয় যায়। তাই বেল ঘর-সংসার করা িক খারাপ? কখনই তা বলেছ না, ঘর-সংসার বিু েক 
অেনক িনয় েণ রােখ। িনেজর েয়াজন না থাকেলও বউ বা ার জ  তােক বাইের ঝড় বিৃ র মেধ ই 
বরেত হেব বাজার করার জ , টাকা রাজগার করার জ , িক  স াসী িকছু না জুটেল এক াশ 
জল খেয়ই েয় পড়েব।  
 

মন যখন ইি েয়র মাধ েম তথ  আহরণ কের আনেছ তখন তােক িচ  বলেছ, যখন 
তথ েলােক বাছাই কের তখন তােক মন বলেছ,  বাছাই করেত করেত যখন একটা তথ েক ধের িঠক 
কের িনল তখন তােক বিু  বলেছ, এবার সই তথ েক িনেয় যখন কায চেল তখন তােক অহ ার 
বলেছ। যাগশাে  মেনর এই চারিট িবভােগর ভিূমকােক পেুরা যৗি ক ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। 
মেনর ব াপাের এখােন অেনক িকছু বলা হল, যাগ িক  এত কথা বলেত যােব না। যাগ ধ ুবলেব, 
মন আেছ আর মেন বিৃ  উঠেছ। সেতা আমরা সবাই জািন। যাগ ই করেব এখান থেক – মন 
আেছ তিুম মানছ তা? া ঁমানিছ। বিহজগৎ দখেছা তা? া ঁ দখিছ। বিহজগৎ তা তামার মি ে র 
বাইের নই? াঁ মি ে র বাইের নই। তামার মি ে  য িতি য়া হে  ওটাই তা তামার জগৎ? 

া ঁ তাও মানিছ। এই য মি ে র িতি য়া এটাই বিৃ । এটু  বেুঝ িনেয়ছ? া ঁ বেুঝ িনেয়িছ। 
এরপর তামােক বািকটু ও বিুঝেয় িদি । আগােগাড়া যাগ তাই খুব যৗি কতা িনেয় চেল। 
 

 এই অহ ারই আবার সম  িকছুর অশাি র মূল। এই অহ ার থেকই জ  নয় রাগ আর ষ। 
আমরা কান িজিনষেক সব সময় পেত চাইিছ আর িকছু িকছু িজিনেষর থেক সব সময় দেূর থাকেত 
চাইিছ। রাগ মােন কান িজিনেষর িত আমার আকষণ আর ষ হল িকছু িকছু িজিনষ থেক আিম 
দেূর থাকেত চাইিছ। যােক বিশ ভােলাবািস তােক দখেলই আন  হেব। আবার িকছু মা ষ আেছ 
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যােদর পছ  কির না, তােদর দখেলই আমার িবরি  আসেব। যখনই দখেবা ঐিদক থেক পছে র 
লাক আসেছ আর অ  িদক থেক অপছে র লাক আসেছ, তখন াভািবক ভােব পছে র লােকর 
িদেক ঘুের যােব। যই মু েত স ঘুের গল তখনই কৃিত তােক একটা ব েন ফেল িদল।  
 

 আমরা বাংলায় যটা বিল – িক, তামার খুব অহ ার হেয়েছ তাই না। এখােন িক  এই 
অহ ােরর কথা বলা হে  না। যােগর অহ ার মােন িনেজেক কান িকছুর সে  স ক তরী কের 
জুেড় দওয়া। অব  বাংলায় য অহ ােরর কথা বলা হয় এিটও এই অহ ােররই পিরণত প। কান 
িজিনেষর িত মায়া, মমতা এত বিশ হেয় গেছ, যার ফল প সব সময় ও েলােক িনেয়ই ব  
থাকেব। যার চরু টাকা পয়সা হেয় গেছ তার ধেনর অহ ার হয়, মােন স িনেজর স ােক অথ-
স েদর সে  এক কের ফেল ধরােক সরা ান করেছ। ঠা েরর গ  আেছ – একটা ব াঙ কান 
ভােব একটা টাকা পেয় িগেয়িছল। একটা হািত ব ােঙর গতটােক িডিঙেয় যাে  দেখ স হািতেক 
লািথ দিখেয় বলেছ ‘ তার এত ঃসাহস আমার বািড়েক িডিঙেয় যাওয়া হে ’। এই অহ ােরর সে  
রাজেযােগর য অহ ােরর কথা বলা হয় তার একটা যাগ আেছ।  
 

বদা  আর যােগর দিৃ ভ ীেত মৗিলক তফাৎ 
 আেগই বলা হেয়েছ কৃিত হল জড়, তার িনজ  কান চত  বা আেলা নই। পু ষ যখন 
কৃিতর কােছ এেস পেড় তখন কৃিতেত পু েষর চতে র আেলা িতফিলত হেয় কৃিতেক চত  

বেল মেন হয়। িসেনমা হেল য িবরাট পদা লাগােনা থােক, এখন পদার িক কান িনজ  আেলা আেছ? 
পদা একিট স ূণ জড় ব । িক  যখনই ােজ রটা চাল ুহেয় গল তখনই পদা আেলাময় হেয় গল। 
কৃিতও িঠক এই িসেনমার পদার মত। কৃিতর িকছু নই, হঠাৎ পু েষর আেলা এেস পড়ল, যমিন 

পু েষর আেলা এেস পড়ল কৃিত চনমিনেয় উঠল। পদা পদাই আেছ, তার িনজ  কান আেলা নই।  
 

  হাজার হাজার, কািট কািট জ  ধের এই কৃিতেকই মা ষ সত  বেল ব  ধারণা কের 
আসেছ। কলকাতার একটা ছেল ােমর েতর পাশ িদেয় আসার সময় দখেছ েতর মাঝখােন 
ফলুকিপ, ব ন, টেমেটা ফেল রেয়েছ। ছেলিট চিঁচেয় বলেছ ‘মা, দ ােখা দ ােখা ােমর দেশ স ী 
েলা মােঠ হয়’! ছেলিট এতিদন ধের দেখ এেসেছ পাক ীেটর বাজাের দাকােনর শা- কেসর 

মেধ ই স ী েলা জ ায়। এই থম স মােঠ স ী দখেছ। একবার রাজ ােন বােরা বছর বিৃ  হয়িন। 
বােরা বছর পর যিদন থম বিৃ   হেয়েছ, সই সময় য বা ােদর বয়স দশ এগােরা, আকাশ 
থেক জল পড়েছ দেখ িচৎকার কের পািলেয় ঘেরর ভতের ঢুেক গেছ। বা ারা এত িদন জানত জল 
েয়ার গভীের থােক। বা ােদর মত মা ষও কৃিতেক জড় ভাবেত এেকবােরই ত নয়। বদা  

বলেব পু ষ, িযিন আ া, িতিনই এ েলা ক না করেত থােকন। ক নাটা কাথায় িতফিলত হয়, 
কৃিত প ঐ িসেনমার পদােত িগেয় পেড়। কৃিতটা িক? বলেছ কৃিতও কি ত। তাহেল আমার 
চােখর সামেন যা িকছু হে  এ েলা িক? বদা  বলেছ সবই ক না। িকেসর ক না? ােজ র 
থেক যখন আেলা আেস, সটােতা িরেলর মধ  িদেয় আসেছ, তখন িরেলর মেধ  য ছিবটা আেছ সই 
ছিবেক আেলা পদার মেধ  িতফিলত করেছ। িসেনমােত য ছিব দখিছ, তা তা আেলা ছাড়া আর 
িকছুই নয়। আ ার আেলাটা একটা জায়গায় িগেয় বাধা পাে । বাধাটা িক? বাধাটাই মন। কাথায় 
িগেয় আ ার আেলাটা পেড়? এই বিহজগেত। তাহেল দাড়ঁাল, আসেল িকছুই নই। পদা বেল িকছুই 
নই, মন বেল িকছুই নই। তিুম আসেল  আ া িক  িনেজর পেক ভেুল িগেয় িনেজেক সব 
িকছুর মেধ  িনে প কের ক না কের যা । তাহেল এই য সবাইেক দখিছ আলাদা আলাদা, এ িল 
িক? এ েলা িকছুই নয়, সবই তামার মেনর ক না। সাংখ  আর বদাে র মেধ  এটাই মৗিলক 
পাথক । রাজেযাগ বলেব – পু েষর আেলা কৃিতর মেধ  পড়েছ, কৃিত নাচ কের কের তার খলা 
দখােত  কের। রাজেযােগর মূল দশেনর আেলাচনার সময় এই ব াপারটাই আরও পির ার কের 
ব াখ া করা হেব।  
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 মেন ক ন এখােন য  বাব ুআেছন, বদাে র মত রাজেযাগ বলেব না য এখােন য  বাব ু
নই, ক না বেল রাজেযাগ কান িকছুই উিড়েয় দেব না, রাজেযাগ এও বলেব না য  বাব ুএখােন 
আেছন। সেূযর আেলা য  বাবরু উপর পড়েছ, তার কাছ থেক েযর আেলা িতফিলত হেয় আমার 
চােখ পড়েছ। চাখ সই আেলার সে ত পািঠেয় িদল ইি েয়র কােছ। ইি য় সটােক আবার মেনর 
কােছ পািঠেয় িদল। যেহত ুমেনর উৎপি  কৃিত থেক, কৃিত িনেজ জড়, তাই মনও জড়। যেহতু 
কৃিত থেক জ  তাই ওর িনজ  কান বিু  নই। িঠক এইভােব বিু ও জড়। ভারতীয় আধ া -

িব ােনর সােথ পা াত  আধ া -িব ােনর এিটই ধান পাথক । পা াত  দশন মনেকও চত  বেল, 
িক  ভারতীয় দশেন মন পেুরাপিুর জড় এবং কৃিতর অ গত। মন ও বিু  পু েষর সব থেক কােছ 
অব ান কের বেল েটােক বিশ চত ময় মেন হয়।  
 

বদা  মেত মন এই চারিট ি য়ার মাধ েম স তার িবষয়েক িনেয় পু েষর কােছ উপ াপন 
করার জ  হািজর হয়। এখােন আবার যাগ দশেন তফাৎ হেয় যায়। যাগদশেন বলেছ করেণর 
মাধ েম ইি েয়র কােছ তথ  আসেছ। ইি য় এ েলা সং হ কের মেনর কােছ পািঠেয় িদল। 
Processor যে র মত মন এই তথ িলেক েসস কের পু েষর কােছ পািঠেয় দয়। বািড়েত যমন 
কতােক িগ ী এেস বলল ‘বাজার থেক মাছ আনেত হেব’ কতা ‘ ’ঁ কের অ েমাদন করেলন। কন 
করেলন? কারণ কতা িগ ীর সে  িনেজেক এক কের রেখেছ। িগ ী আবার তার বা ােদর সােথ 
িনেজেক এক কের রেখেছ। বা ারা আবার তােদর ি েদর সােথ এক হেয় আেছ। এখন বাজার থেক 
মাছ আনেত হেব। কতােক হয়েতা যেত হেব না, কতা যিদ রাজা হন তাহেল তা যাওয়ার কান ই 
হয় না। ম ী সনাপিত সবাই এেস রাজার হেয় কাজ কের দেব। সাংখ  দশেনর মেত য কান কম 
এভােবই হেয় থােক। জেড়র মধ  িদেয়ই সব হে , িক  সবার শেষ িগেয় হািজর হে  চতে র 
কােছ। কাথাও চত েক রাখেতই হেব, চত  যিদ না থােক তাহেল কৃিতর কান কাযই হেব না।  
 

মন আর ইি েয়র সংযিু করেণর  
 রাজেযােগর  িতনেট খুব পূণ িজিনষেক আেগ ভােলা কের বেুঝ িনেত হেব। সবার আেগ 
যােগ ইি য় আর ইি েয়র য  বা গালক বলেত কােক বাঝাে  আর এেদর মেধ  িক স ক সই 
ব াপাের পির ার হওয়া দরকার। আমােদর এই শরীর আেছ, এর মেধ  ইি য় বলেত আমরা সাধারণ 
ভােব চাখ, কান, নাক, িজ া ও ক এই পাচঁিটেক বিুঝ। িক  কউ হয়েতা কথা বলেছ আিম তার 
িদেক তািকেয় আিছ, তার কথা নিছ, তার ঠাটঁ নড়েছ দখিছ, িক  তার কথা েলা আমার কােন 
যাে  না। এটা কন হে ? আিম চাখটা খুেলই রেখিছ, দিৃ টাও ব ার িদেক আেছ, িক  মেনর সে  
চােখর যাগ হে  না বেল তার কান কথাই আিম নেত পাি  না। চােখর সামেন িজিনষটা পেড় 
আেছ আমরা দখেত পাি  না। এখন চােখর মেধ  ঐ িজিনষটা িক কান ছিব পাঠাে  না? চােখর 
বদেল যিদ ক ােমরা থাকত, ক ােমরাটা যিদ ি ক করত তাহেল ক ােমরােত ছিবটা উঠতই। ক ােমরার 
মত চাখও কখনই ভলু কের না, চােখ িস  নাল যােবই, িক  চাখ হাজারবার ভলু কের বেস। শালক 
হামেসর কািহনীেত একটা িবখ াত উি  আেছ – you are looking but you are not seeing. 
যােদর পযেব ণ শি  খুব বিশ থােক তােদর নজের সব সময়ই সাধারণ মা েষর থেক অেনক বিশ 
িজিনষ ধরা পেড়। িবখ াত যা কর ভিুদিন একবার যিদ িকছু দেখ িনেতন, তাহেল পের িতিন ঐ 
িজিনেষর সব িঠক িঠক বণনা কের িদেত পারেতন। একটা দাকােন নানান ধরেণর িজিনষ রাখা আেছ, 
সাধারণ লাকেক ধ ুএক নজর দাকানটা দখােনার পর চাখ ব  কের িদেয় যিদ িজে স করা হয় 
তখন স দাকােনর দশটার বিশ িজিনেষর নাম করেত পারেব না। িক  ভিুদিন পিঁচশটা িজিনেষর 
বণনা কের িদেতন। ওনার আট বছেরর ছেল ায় প াশটা বেল িদেত পারত। এই কারেণ মন আর 
চােখর সংযিু করেণর উপর সব থেক াধা  দওয়া হয়। 

 

 িতনেট িজিনষেক মেন রাখেত হেব – মন, চাখ আর চােখর দিৃ টা মি ে র যখােন পড়েব 
সই ায়ুেক  (mind, eye and vision centre)। চােখর ঐ ায়ু- ক িট যিদ না কাজ কের 
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তাহেল যতই চাখ খালা থা ক না কন আমােদর নজের িকছুই আসেব না। রাজেযােগ লূ চাখ য িটর 
তথ  সং হ ছাড়া কান ভিূমকাই নই, যােগ চােখর এই ায়ু- ক িটই (vision centre) ধাণ। চাখ, 
কান, নাক ইত ািদেক যােগর ভাষায় বলা হয় করণ বা গালক, অথাৎ যােদর সাহােয  এই জগৎেক 
জানা যায়। লূ চাখ ঐ ায়ুেকে রই স সািরত য  মা । তাহেল য অ , বাবা বা কালা তােদর 
িক একটা ইি য় কেম যােব? তাই যিদ হয় তাহেল যাগদশন স ণূ িমথ া হেয় যােব। যাগ চি শ 
তে র কথাই বলেছ, যা িকছু আেছ সব এই চি শ তে র মেধ ই আেছ। এই চাখ কান ইত ািদ 
য েলা হল ঐ ায়ুেকে র স সািরত অংশ মা । েত ক াণীর ে ই চি শ ত  থাকেত হেব। 
এই চােখ যখন টিলে াপ লািগেয় িদি  তখন সটাই আবার এই চােখরই স সািরত য  হেয় 
গল। আবার সই টিলে াপেক স সািরত করা হে  উপ েহ। টিলে াপটা যমন আমােদর ইি য় 
নয়, তমিন লূ চাখ, কান এ েলােকও ইি য় বলা যায় না। আমােদর আসল ইি য় মি ে , এ যিদ 
খারাপ হেয় যায় তখন টিলে াপ, মাইে াে াপ ব বহার কেরও কান কাজ হেব না। কারণ এই 
স সািরত য  আর মি ে র ায়ু কে র সােথ কান যাগ আর হেব না। এই সংেযাগটাই সব থেক 

। এটাই ইি য় আর করেণর মেধ  পাথক । রাজেযাগ বলেব তিুম তামার মি ে র ঐ ায়ু 
ক িলেক আেগ িঠক কর তখন করণ াভািবক ভােবই কাজ করেব। যাগ দশেনর এই জিটল 
ব াপারটা ভােলা কের বঝুেত হেব। 
 

 চি শিট য ত  আেছ তার মেধ  সূ  ইি য়ই সবেশষ ত , এই ইি েয়র মাধ েমই আমরা 
জগেতর যা িকছু জানিছ, দখিছ, অিভ তা স য় করিছ। আমােদর সূ  ইি য় িল যিদ ইে  কের স 
য কান য েক তার দরকাের কােজ লাগােত পাের। এমন িক এরা ইে  করেল কান য  ছাড়াই কাজ 
করেত পাের। কান কারেণ যিদ ইি য় িল বেল আমার এই করেণর কান দরকার নই, তখন স লূ 
য  ব িতেরেকই জগেতর য কান ধরেণর ান আহরণ করেত স ম হেব। যাগীেদর ে  এ 
ধরেণর িজিনষ সিত  সিত ই হেয় থােক। তারঁা ইি য় আর করণেক পির ার ভােব আলাদা কের 
দেখন। যখন এই েটােক আলাদা কের দবার মতা অজন করেত পারেব তখন এই েটার আর 
কান সংেযাগ থাকেব না। এখন আমরা এই চাখ, কান, নাক িদেয় সব ান আহরণ করিছ, িক  এই 
েটােক যখন আলাদা কের দওয়া হেব তখন এই চাখ, কান, নাক ছাড়াই আমরা ইে  করেল য 
কান ান লাভ করেত পারব। রাজেযাগেক িঠক িঠক বঝুেত গেল আমােদর এই েটা িজিনষেক 
পির ার ভােব আেগ বেুঝ নওয়া দরকার। ইি য়েক ভাষায় বাঝাবার জ  আমােদর বলেত হয় এিট 
মি ে র ায়ুেক , িক  চ  সূ  ব । মা ষ যখন মারা যায় তখন এই ইি য় িলও তার সে  যায়। 
এ েলা যিদ মি ে র লূ ক  হত তাহেল কখনই মের যাওয়ার পর সূ  শরীেরর সে  যেত পারত 
না। মি  লূ শরীেররই একিট অ , আর ইি য় অিত সূ , মি ে র সােথও এর কান স কই 
নই। মি ও মেনরই একটা য  িবেশষ। Brain Centre বলা হয় বাঝাবার জ , িক  এই েটা 
স ণূ আলাদা।  
 

 রাজেযােগর চারিট অধ ায় – (১) সমািধ-পাদ, (২) সাধন-পাদ, (৩) িবভিূত-পাদ এবং (৪) 
কবল -পাদ। যােদর যােগর উপর আ হ আেছ, তােদর জ  একটা কথাই বার বার বলেত হয়, তা 
হেলা তােদর অব ই ামীজীর রাজেযাগ বইিট খুব গভীর মনেযাগ সহকাের অধ য়ন করেত হেব। 
ামীজীর রাজেযােগ েটা ভাগ আেছ, থম ভােগ আেছ ‘সরল রাজেযাগ’, এিট একিট অত  

পণূ ব , িব ান স ত ধম িঠক িক, সই িব ান স ত ধমেক জানেত হেল অব ই ামীজীর 
‘সরল রাজেযাগ’ অধ ায়িট পড়া থাকেল পেরর িদেক মূল রাজেযাগ অধ য়ন করার সময় অেনক সহজ 
লাগেব। ামীজীর রাজেযাগ একবার বার নয়, বশ কেয়কবার পড়েত হেব, অধ য়েণর সােথ সােথ 
সাধনা করেত থাকেল অেথর অ ধ ানও হেয় যােব। আমরাও এখন ামীজীর মূল রাজেযাগেক অবল ন 
কের যাগশাে র মূল সূ েলােক অধ ায় অ সাের আেলাচনা করেত যাি । 
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সমািধ-পাদ 
 
  পত িল যাগসেূ র ব াসভা  আর ভাজবিৃ  নােম িট িবখ াত ভা  পাওয়া যায়। বিৃ েত 
সেূ র ধমুা  ব াখ া কেরই ছেড় দওয়া হয় িক  ভা  কান সূ েক িব ািরত ভােব ব াখ ার মাধ েম 
একিট ত  দশনেক িতি ত কের দেব। শ রাচায যা িকছু িলেখেছন স িল সবই ভা াকাের 
িলেখেছন। ভা েক থম থেকই সবার উচঁেুত রাখা হয়। কউ যিদ কান দশেনর ভা  রচনা করেত 
চান তাহেল তাঁেক আগােগাড়া সই দশেনর সামি ক ভাবেক বজায় রেখ িনেজর পাি ত  ও যিু র 
ারা সই দশেনর ব ব েক িনজ  দশেনর সমথেন িতি ত করেত হেব এবং এর একটা িবেশষ 

উে  থাকেত হেব। টীকা হল ধ ুসেূ র অথেক সহজ কের বেল যাওয়া। যমন গীতার উপর ীধর 
ামীর খুব িবখ াত টীকা আেছ। ীধর টীকােত গীতার অথেক খুব সহজ কের বেল দওয়া হেয়েছ।  

টীকার উপের হল বিৃ । বিৃ েত আেরকট ু বিশ ব াখ া করা হয়।  
 

 রাজেযাগ লখার সময় ামীজী ব াসভা টা পানিন, ভাজবিৃ টাই িতিন পেয়িছেলন। যিদও 
ামীজী ভাজবিৃ র উপর িভি  কের িলেখেছন িক  পেুরাটাই িতিন তারঁ িনজ  মৗিলক িচ াধারা 

িনেয়ই একটা ত  যাগশা  সিৃ  কেরেছন। বতমান যুেগ ামীজীর রাজেযাগেকই যাগদশেনর সব 
থেক িনভরেযাগ   বেল গণ  করা হয়। ামীজীর রিচত রাজেযােগর  ব াসভা  বা 
ভাজবিৃ েক অিত ম কের গেছ কারণ িতিন রাজেযাগেক অেনক যেুগাপেযািগ কের িলেখেছন আর 
অেনক অ েয়াজনীয় িজিনষেক বাদ িদেয় বিরেয় গেছন।  
 

পত িল যাগসেূ র থম সূ  – অথ যাগা শাসন  ।।১।। এর অথ আমরা এখন যাগ 
দশেনর কথা বলা  করিছ। এটাই রাজেযােগর থম সূ । সূ -ধমীয় শাে  থেমই বেল দওয়া হয় 
িক িবষেয় বলেত যাওয়া হে । এখােন বলেছন – অথ যাগ অ শাসন  , আমরা এখন যােগর কথা 
বলেত যাি । সেূ ও থেমই বলেছ ‘অথােতা  িজ াসা’- মােন, আমরা এখন  িনেয় 
আেলাচনা  করিছ। 
 

 যােগর ি তীয় সূে  বলেছন – যাগি বিৃ িনেরাধঃ।।২।। যাগ মােন িচ বিৃ র িনেরাধ। 
িচ  িক আমরা আেলাচনা কেরিছ, বিৃ  িক তার উপরও িকছুটা আেলাকপাত করা হেয়েছ আর িনেরাধ 
মােন আটেক দওয়া। এই সেূ র সরল বাংলা কের দাঁড়ায় – িচ বিৃ র িনেরাধেকই যাগ বলা হয়। 
 

 ভারতীয় শাে র এিট একিট অ তম মৗিলক বিশ । থেমই বেল দওয়া হল আমরা িক 
আেলাচনা করেত যাি । যাগ স ে  আেলাচনা করেত যাি । আিম তামােক িক শখােত যাি ? 

েতই বেল দওয়া হল আিম তামােক িচ বিৃ  িনেরাধ শখােত যাি । এখােনই কউ যিদ বেল 
দয় – এই ব াপাের আমার কান আ হ নই। তাহেল ভাই এই শা  তামার জ  নয়। িকছু িকছু 
শা  আরও পির ার কের বেল দেব – এই বই কার জ । সখােন তারা পির ার শত িঠক কের 
বেল দেব পাঠেকর িক িক ণ থাকেল তেবই স এই শা  পাঠ করার অিধকারী বেল িবেবিচত হেব। 
যােগর ে  এইভােব অিধকারী িন পণ কের দওয়া হয় না। যাগ সবার জ  দরজা খুেল রেখেছ, 
য কউই যাগদশনেক অধ য়ন করেত চাইেল স অধ য়ন করেত পাের। এবার যিদ কউ িজে স 
কের িচ বিৃ  করেল িক হেব? তখন বলেব িচ বৃি  িনেরাধ হেয় গেল স েপ অব ান করেব।  
 

 থেম বেল িদল এটা িক িবষয়, ি তীয় সেূ  বেল িদে  আিম তামােক িক শখােত যাি । 
থম সেূ   হল আর ি তীয় লাইেন এেস সব কািহনী শষ কের িদল। মােঝর য িবষয়ব , সটা 

িনেয়ই বাকীটা চলেত থাকেব। এটাই ভারতীয় শাে র অন  মৗিলক বিশ । উপ াস রচনার ে  
থেম বলেব অমুক জায়গায় জ  হল। আর শষ পাতায় বলা হেব অমুক জায়গায় মৃতু  হল। মাঝখােন 

পেুরা কািহনীটা। ভারতীয় ধমশাে  থম লাইেনই বেল দেব অমুক জায়গায় জ  হল, আর ি তীয় 
লাইেন বেল দেব অমুক জায়গায় মৃতু  হল, আর কান রহ  নই।  
 



33 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

িচ বিৃ র িব ািরত ব াখ া 
 যাগ িক? িচ বিৃ র িনেরাধ। িচ  িক আমােদর জানা হেয় গেছ। পেরর শ টা হে  বিৃ । 
একটা পু র আেছ, পু রটা শা  আেছ, এই শা  পু ের একটা পাথর পড়ল, এবার পাথেরর আকৃিত 
আর কতটা জাের ওই পাথরটা পড়ল সই অ সাের পু েরর জেল ছাট ছাট ঢউ বা তর  হত  
করেব। এখােন বিৃ টা হল ripples এর মত, ছাট ছাট ঢউ, wave বলেল বড় ঢউ হেয় যােব, 
বিৃ  সব সময় ছাট ছাট ঢউ।  
 

 আিম চপুচাপ বেস আিছ। আমার মন এখন একটা িবেশষ অব ায় আেছ। আমার মেনর মেধ  
কটা বিৃ  আেছ অথবা কান বিৃ ই নই, এসব এখন আেলাচনা করিছ না। তবওু আমরা বাঝার জ  
ধের িনি  মন পুেরাপিুর শা  অব ায় আেছ, যিদও মন কখনই শা  থােক না, যটা আমরা একটু 
পেরই বঝুেত পারব। হঠাৎ এখােন কউ এল। আিম িক কের জানলাম? আমার চাখ খালা রেয়েছ, 
যিদ চাখ খালা না থােক কান খালা রেয়েছ। চাখ ব  কের েয় আেছন, দরজায় ঠক ঠক কের 
টাকা পড়ল। কােনর কােছ খবর এেলা, কান তার ইি েয়র খােছ সই খবর পািঠেয় িদল। িক  মেন 
ক ন আিম জানলার ধাের বেস আিছ, আকােশ একটা িচল উেড় যাে  িক  আমার মেন এই িনেয় 
কান ধরেণর িতি য়া হে  না। সকােল খবেরর কাগেজ দখেলন আমােদর মহাকােশ অেনক দেূর 
একটা তারা িবে ারণ হেয় মহাজগেত িবলীন হেয় গেছ, এটাও আমার মেন কান রখাপাত করেব 
না। আবার ধ ন আিম বেস আিছ হঠাৎ খবর এেলা আমার কান ি য়জন মারা গেছ, খবরটা কােন 
আসা মা ই দখা গল সম  শরীর যন অসার হেয় আসেছ, সে  সে  মন ভীষণ ভােব অি র হেয় 
গল। মেনর মেধ  একটা চ  িতি য়া হে  আর সই িতি য়াটােক বাইের ছুেড় িদে ।  
  

 মেনর এই বাইের িতি য়া ছুেড় দওয়ােক ামীজী তলুনা করেছন িঝ েকর মু ার সােথ। 
বাইের থেক এক িব  বালকুণা বা কীটাণু ঐ ি র িভতের চেল গল। ি  বাইেরর ঐ ব িটেক 
স  করেত পাের না বেল তার ভতের উে জনা সিৃ  হয়, তখন স ঐ ু  ব িটর চারপােশ 
এনােমেলর মত আবরণ িদেত থােক, আর এই এনােমেলর আবরণটাই ধীের ধীের বালকুণােক মু ােত 
পা িরত কের দয়। এই জগেত যা িকছু আেছ আমােদর কােছ সব ঐ বালকুণার মত। রাজেযােগর 

মেত ব ন িক আর মুি  িক, এই পেুরা ব াপারটাই দািঁড়েয় আেছ এই সেূ র উপের – 
যাগি বিৃ িনেরাধঃ।  

 

 আরও পির ার বাঝার জ  আমরা িকছু উপমার সাহায  িনি । রা া িদেয় িতিদন সকাল 
িবেকল  বলা একটা বািড়র সামেন িদেয় যাি , িক  বািড়টা আমার মেন কান দাগ ফেল না, আর 
পাচঁটা বািড়র মতই মেন হয়। একিদন একটা মাটা টাকার লাভনীয় চাকিরর িনেয়াগপ  আমার হােত 
এল। আমার এই চাকিরর ই টারিভউটা ঐ বািড়েতই হেয়িছল। তারপর থেক ঐ বািড়টা, যটা এত িদন 
আমার কােছ কান  িছল না, এখন সই বািড়টাই আমার কােছ আলাদা  পেয় গল। কারণ 
এই বািড়েত আমার ই টারিভউ হেয়িছল আর সই ই টারিভউর জ  আজেক এই লাভনীয় চাকিরটা 
পেয়িছ। বািড়টা আেগও িছল আর বািড়টা এখনও আেছ িক  বািড়টার িত আমার দিৃ ভি টা এখন 
পাে  গল। কা   িজিনষটা পাে েছ? আমার মেনর একটা ভাব বািড়টার িত িনে প কেরিছ। ি  
য ভােব এনােমল িদেয়িছল িঠক সইভােব এখােনও এনােমল দওয়া হে । এই য এনােমল দওয়া 
হে  এই এনােমলটাই আমােদর জগৎ। সংসারটা িক? সংসার হল বাইেরর ব েত য অ ভিূত িনে প 
করা হে  সই অ ভিূতটাই এই সংসার। এই জগেতর িবিভ  ব র িত আমােদর য অ ভিূত হে  
এই অ ভিূতটাই সংসার। বাইেরর কান ব রই পিরবতন হে  না, বািড়টা যমন িছল তমনই আেছ। 
পিরবতন হেয়েছ আমার মেনর মেধ  বিৃ  েপ। িক ভােব পিরবতন আেস? রাগ ও েষর মাধ েম।  
যখন বাইেরর কান ব  বা ঘটনা মেনর ভতের িগেয় কায কের তখনই মেন বিৃ  তরী হয়, বিৃ  মােন 
মেনর মেধ  তখন ক ন হেত থােক। এই ক ন কান কান সময় খুব মৃ  আবার কান কান সময় 
িবরাটাকার ধারণ কের। ইি েয়র করণ িলর মাধ েম জগেতর সব িকছু আমােদর সবদা ভাগ হেয় 
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যাে , আিম দখিছ, আিম নিছ, এ েলা অনবরত হেয়ই চেলেছ, আর এই কারেণ মন েণ েণ 
এক এক সময় এক এক ধরেণর প িনে । মেনর এই আকার ধারণেক (mental modification 
or mental transformation) বলা হয় বিৃ । িচ বিৃ  মােন িচ  য আকার বা প ধারণ করেছ।  
  

 আমরা এর আেগও বেলিছ, যাগদশন জানার জ  আমােদর কান িকছুই মানেত হেব না, 
ঈ র আেছন, আ া আেছন, ই সব, ঈ ের ভি  করেত হেব এই ধরেণর কান কথাই যাগদশন 
আমােদর বলেত যােব না, আর মানেতও বলেব না। যাগদশন ই করেব তামার তিুম বাধ আর 
তামার জগেতর বাধ িনেয়। িক  এর পের যাগদশন বাঝার জ , িবেশষ কের যাগদশন য 
আধ াি ক জগেতর কথা বলেছ এবং আধ াি ক জগেত উ ােনর য পু া পু  বণনা করেছ সটােক 
বাঝার জ  রুধার বিু  দরকার। যিদ বিু  থােক তাহেল আপিন য কান দশনেকই বেুঝ িনেত 
পারেবন, তা স ত দশনই হাক িকংবা িবিশ াৈ তবাদ বা এেক রবাদ যটাই হাক বিু  থাকেল সব 
দশনেকই বুেঝ নওয়া যােব। আসেল বাকা মা েষর জগেত কান ান নই। বাকা মা ষেদর ারা 
কান দশনই বাঝা স ব নয়। িক  অৈ ত দশন বিু  থাকেলও বঝুেত পারেব না। অৈ ত দশন 
বাঝার জন একটা অ  ধরেণর বিু র দরকার। রামা জ, মা াচায এনারা সবাই িনেজর িনেজর ে  
িবশাল পি ত, সখােন িকছু বলার নই। তারঁাও অৈ তেক ধ ুঅ ীকারই করেতন না, অৈ ত তে র 
িব ে  যত রকম যিু  তক হেত পাের সব দাড়ঁ কিরেয় অৈ ত দশনেক ন াৎ কের িদেয়েছন। আবার 
ঠা র অৈ ত ত  ছাড়া কান কথা বেলনিন। অৈ ত দশেনর ধান ব া আচায শ র যা িকছু 
বেলেছন তার বাইের ঠা র িকছু বেলনিন। অথচ আজও এমন অেনক িব ন সাধ ুস াসী আেছন, 
যারঁা অৈ তেক িকছুেতই মানেত চান না। আসেল কাথাও একটা িবেশষ ধরেণর বিু র দরকার, য 
বিু  িদেয় বলেত পারেব অৈ ত ত ই সত , সই বিু  না হেল কান িদন অৈ ত ত েক মন থেক 
মেন িনেত পারেব না। িবরাট বড় সাধক হেত পােরন, বড় যাগী হেত পােরন, িবরাট পি ত হেত 
পােরন িক  সবারই অৈ ত বাধ হওয়া কখনই স ব নয়। অৈ ত দশন তাই ধারণা করা অত  কিঠন।  
 

যাগদশন থেম খুব সহজ িজিনষ িদেয়  কের – তিুম আছ, তামার মন আেছ আর 
তামার জগৎ আেছ। িক  এখান থেক খুব সহজ ি য়ায় িতন চারেট ধাপ িনেয় যাওয়ার পরই 
আমােদর মাথা িঝ  িঝ   করেত  করেব। তারপর বলেত  করেবন, আমােদর আেগর আেগর 
যাগীরা যাগ সাধনা কের িকছু িকছু িজিনষ উপলি  কেরেছন। তখন যাগ তােঁদর সই উপল  িজিনষ 
বা ত িলেক সামেন িনেয় আসেবন। আমরা সই কথা েলা যিদ িব াস নাও কির তােত যাগদশেনর 
িকছুই যায় আেস না, কারণ আমােদর িব াস অিব াস যাগদশেনর উপর কান ভাব ফলেত পারেব 
না। যাগ ধ ুবেল যােব – তিুম এই ভােব সাধনা কর তাহেল এই িজিনষ তামারও ত  হেব, এটা 
কর ওটা দখেব, ওটা কর সটা দখেব ইত ািদ। এখােনও যাগ বলেব না য তামােক এ েলা মেন 
িনেত হেব। কাথাও কাথাও এই রকম দশন বা উপলি  না হওয়ার কারণটাও  কের বেল দেব 
– তামার হে  না তা, িঠক আেছ, এই এই কারেণ তামার উপলি  হে  না। যিদ সটােক আমরা 
না মািন তাহেলও আমােদর য সাধনা, আমােদর যার যার জীবনদশন তােত কান হরেফর হেব না। 
আর শেষ বেল দেব সাধনার শেষ তিুম এই অব ায় চেল যােব। িব ান য ভােব  ইেয় ইেয় চার 
িদেয় চেল, যাগও িঠক সই ভােব চেল। 
 

যা িকছু আমরা চােখর সামেন দখিছ, কান িদেয় নিছ, এ েলা িক সব বাইের দখিছ না 
ভতের দখিছ? এই  েন াভািবক ভােব বাকােদর মত  বেল মেন হেব। কন বাকােদর মত 

? কারণ আিমেতা আপনােক  বাইেরই দখিছ, ভতের দখার কান ই হেত পাের না। িক  
যখন খর বিু  িদেয় িবচার করা হেব তখন বাঝা যােব ে র ভতরই বদাে র একিট মৗিলক 
িস া  লিুকেয় আেছ। ামীজী তারঁ রাজেযােগ বলেছন Ordinary mind will never 
understand it, সাধারণ মা েষর মন এই ব াপারটা কখনই ধরেত পারেব না। ামীজী বলেছন – 
external world is a suggestion, বাইেরর জগৎ যন আমােদর একটা সচূনা িদে । আমার 
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সামেন একজন এেস দাড়ঁাল, দাড়ঁাবার সে  সে ই আমার মেনর মেধ  একটা সচূনা এল, মনটা চ ল 
হেয় উঠল। মন আসিল িক? বা া বয়স থেকই জািন আমােদর একটা মন আেছ। মনেক বশী ব াখ া 
করা উিচৎও নয়, কারণ যমিন মনেক ব াখ া করেত নেম যাব – মন কী? চত  কী? এবার বেুঝ 
িনন আমরা দশেনর জােল ফেঁস গলাম, এই জাল থেক আর বেরােত পারেবা না। এটা statement 
of fact আমরা জািন আমােদর মন িক, ব   এবার এিগেয় চলনু। মন চ ল হেয় উঠেতই সে  সে  
মন একটা আকার ধারণ কের। এই আকার ধারণ করােকই বেল বিৃ । তাহেল এবার িতনেট িজিনষ 
এেস গল, বাইেরর জগৎ, আমার মন আর মেনর আকার ধারণ করা। মেনর এই আকার ধারণেক 
ামীজী বলেছন enameling। িঝ েকর পেট একটা বািলর কণা চেল এল, িঝ েকর পট সব থেক 

নরম জায়গা। বািলর কণা যাওয়া মােন সচূনা যাওয়া। িঝ ক এখন তার ভতর থেক জব রস ছাড়েত 
 কের িদল, বািলর কণার উপর একটা enameling হেয় গল, তরী হেয় গল একিট মু া। 

িজিনষটা বাঝানর জ  এটা একটা উপমা। আমার মন শা  িছল, সামেন একজন এেস দাড়ঁাল এটা 
একটা সচূনা, দাড়ঁােতই মেনর সই শা  ভাব ভেঙ চা ল তা তরী হেয় গল। আিম এখন য কথা 
বলিছ এই কথা েলা াতােদর কােছ একটা সচূনা। াতােদর মন আমার কথার শ েক িনেয় একটা 
আকার ধারণ করেছ, এবার একটা বিৃ  তরী হেয় গল।  

 

যােগর থম ল  বিু বিৃ েত িতি ত হওয়া 
পেরর পেরর দাশিনকরা বিৃ েক চ  মূল  িদেয়েছন। মধসুদূন সর তী তারঁ ভাে  কথায় 

কথায় বিৃ  শে র ব বহার কেরেছন। আিম কাউেক কট ূকথা বলােত িতিন রেগ গেলন। যাগ কখন 
বলেব না িতিন রেগ গেছন, বলেব তারঁ মেন াধ বিৃ  জাগল। বােদ যমন বেল সিদেনর যাগী 
ভাতেক বেল অ , তার মােন স াসীেদর ভাষাটা পেুরা পাে  যায়। িঠক তমিন যাগী, যারঁা মন িনেয় 
কাজ কের উপের উেঠ গেছন তােঁদরও ভাষাটা পাে  যায়। তখন তারঁা ধ ু াধ বলেবন না, বলেবন 

াধ বিৃ । কউ যখন ঘুিমেয় পড়ল তখন বলেবন স এখন িন া বিৃ েত চেল গেছ। বিৃ  িনেয় এর 
আেগ আমরা িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। এই বিৃ েলােক যখন িবেশষ ভােব বগীকরণ কির তখন 
সটােক বলেছ িচ , মন, বিু  আর অহ ার, এ েলা িনেয়ও আমরা স ূণ ভােব আেলাচনা কেরিছ।  

 

আমােদর মন সারািদন চার ধরেণর বিৃ র মেধ ই ঘারােফরা কির। কখন িচ  বিৃ েত থাকেব, 
িচ বিৃ েত থাকা মােন মনটা চ ল, কখনও আবার মেনাবিৃ েত আেছ, মেনাবিৃ েত মনটা ি র, অহ ার 
বিৃ েত চাখ মুেখর চহারা কখন হেষাি িসত কখন িবষাদ , কখন আবার ভয় । যাগী বা স াসী 
সব সময় বিু বিৃ েত িতি ত থােকন। যারঁা উ তম যাগী বা স াসী তােঁদর মন সব সময় াকারা 
বিৃ েত থােক। যিদও  বিৃ র মেধ  নয়, কারণ  বিু র িবষয় নন। িক  ান হওয়ার আেগ 
শষ য অব া পয  মন যেত পাের, মন সখােন াকারা বিৃ েত চেল যায়। অথবা ঈ র বিৃ েত, 
সবভেূত ঈ রই আেছন, এই বিৃ  ছাড়া অ  কান বিৃ  থােক না। যারঁা যাগী, ভগবান বেু র মত 
যাগীরা সব সময় িনিবকার, জগেতর কান িকছুই তােঁদর মেন চা ল  তরী করেত পারেব না, িনেজর 
য প সখােন িতিন অব ান কের আেছন, িনেজর েপর বাইের কান িকছুর িদেক তারঁ আর দিৃ  
থােক না। সইজ  যােদর জীবেন ঃখ-ক  আেছ, চা ল  আেছ তােদর থম কাজ হল িনেজর 
বিু বিৃ েক অবল ন করা। বিু বিৃ  কাথা থেক আেস?  উপিদ  বদা  বাক  থেক। বদা  
বাক , যটা  বেল িদেয়েছন, ধ ু বদা  বাক  হেল হেব না,  যটা বেল িদেয়েছন সটােক 
আ য় কের রাখা। যমন  বেল িদেয়েছন জপ করেত, এবার িনেজর ইে র নাম ও ই  িচ ন সব 
সময় কের যেত হেব, ই  িচ ন আর ই  নােমর জপ ছাড়া আর কান িদেক মন যােব না।  

 

মেন ক ন, কমে ে  একজেনর কােছ ঘুষ নওয়ার েযাগ এেস গল, স এবার িচ া করেছ 
– এই ঘুষটা নেবা িক নেবা না, িনেয় িনেলই হয়। এই টা উঠেছ কাথা থেক? য স াসী 
িনেজেক কািমনী-কা ন ত ােগ িতি ত মেন করেছন, সই স াসীেক যিদ কান মেয় বেল আপনােক 
আিম ভােলাবািস। এবার স াসীর মেন যিদ  আেস এই মেয়িটর সে  ব ু  করা যােব িকনা। 
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তখন তােঁক বলেত হেব ব ু  করা যােব িকনা সেতা পেরর ব াপার, তার আেগ আপনার মেন এই 
টা এেলা কাথা থেক? এই  একজন চা রীজীিব বা স াসীর মেন কন এেসেছ? কারণ, 

জনই তখন বিু বিৃ েক ছেড় মেনাবিৃ েত চেল গেছন। মেনাবিৃ েত নেম গেল িচ বিৃ েত নামেত 
আর বশী সময় লাগেব না। িচ বিৃ েত নেম এেস খাঁজ িনেত  করেব ঘুেষ কত টাকা পাওয়া 
যােব, মেয়িটর বািড়েত ক ক আেছ ইত ািদ। যার মেন একবার  এেসেছ িঠক হেব িক হেব না, 
ন ইু থেক পচঁান ইু শতাংশ এবার স ডুবেবই, বাচঁার কান পথ নই, ঈ েরর অত  কৃপা যার 
উপর আেছ একমা  সই বিরেয় আসেত পারেব। স াসী যিদ বিু বিৃ েত অবি ত থােকন তারঁ মেন 
এই ধরেণর কান ই উঠেব না। 

 

ঠা রেক একবার একজন কেয়কিট টাকা িদেয়িছল। ঠা র রাি েবলা িহসাব করেত বেসেছন 
এই টাকাটা কােক কােক দওয়া যােব। তখন ভাবেছন ধওয়ালার দনা আেছ, দনাটা মটােনা যেত 
পাের। ঠা েররও দনা থাকত। িচ বিৃ েত এেস ঠা েরর এবার রােতর ঘুম মাথায় উেঠ গেছ। অবতার 
পু ষ িকনা! ওই মাঝ রােত উিন রামলালেক ডেক বলেলন এ িুণ টাকা ফরত িদেয় আয়। রামলাল 
বলেছন এখন মাঝ রাত, সকাল হেল যাওয়া যােব। রাত িক, বরাত ঠা র এসব কথা শানার লাকই 
নন। এেকই বেল রাখ, ঠা রও বারবার বলেছন রাখ করেত হয়। অবতারও শি র আ াের, িযিন 
অবতার তারঁও টাকার দরকার, টাকা এেসেছ, বেস িহেসব করেছন, এেক িদেত হেব তােক িদেত হেব। 
িক  িণেকর জ , তারপরই বিু বিৃ  এেস সব কটােক ঝিঁটেয় িবদায় কের িদেলন, এ িুণ এই 
মু েত ফরত িদেয় আসেত হেব। এখােনই সাধারণ মা ষ আর যাগীর মেধ  িবরাট তফাৎ, যাগী 
বিু বিৃ  থেক কখন সরেব না। যিদও িণেকর জ  সের যায়, বিু বিৃ র কাজই হল মেনাবিৃ েত 
নািমেয় দেব আর মেনাবিৃ  সব সময় িচ বিৃ েত নামেবই নামেব। মেনাবিৃ  আর িচ বিৃ র যৗথ খলা 
যখন  হেয় যায় সখােন এবার অহ ার অথাৎ অিভমানাি কা বিৃ  সও জিড়েয় পেড়, মাঝখান 
থেক বিু বিৃ  বচারী একা হেয় পেড়। বল মন মােন তাই, বল মন মােন স কানটা খারাপ আর 
কানটা ভােলা জােন না তা নয়, তার বিু বিৃ র শি টা কম। আমােদর জীবেনর বশীর ভাগ সময় ব য় 
হয় ধ ুএই িচ বিৃ র জ । এই কাজটা করেবা িক করেবা না, করেল িক িক িজিনষ আমার অ েল 
যােব আর না করেল তার িক লাভ হেব, িক িত হেত পাের, এইভােব িচে র তথ  সং হ চলেতই 
থােক। এই চারেটই মেনর ধম। িচে র  অ তম ধাণ কায হল তথ  সং হ করা, মন দানামনা 
করেত থােক, করেবা িক করেবা না, আর বিু  িনি ত থােক আিম এটাই করেবা। আর অহ ার একটা 
িজিনেষর সােথ িনেজেক কান একটা স ক িদেয় জুেড় কখন হােস, কখন কােঁদ আবার কখন ভয় 
পায়।  য বদা  বােক র উপেদশ িদেয়েছন বা জনরা যটা বেল িদেয়েছ তার উপর যখন মন 
একমা  চেল তখন সটাই বিু বিৃ । করণ, ইি য়, মন, মেনর ধম আর অধ া েক বাঝার জ  
ামীজীর রাজেযােগর ই ও সাত ন র সূ  অত  মূল বান। এই েটা সূ েক একবার নয় অ ত দশ 

বােরা বার েত কিট লাইনেক ধের ধের পেড় বঝুেত হয়।  
 

িচ াও একিট শি  
এখােন ামীজী একটা জায়গায় বলেছন Thought is a force as is gravitation or 

repulsion। এই ম ব  একমা  ামীজীই করেছন, এই ধরেণর কথা আর কাথাও পাওয়া যােব না 
– আমােদর িচ াও একটা শি । ামীজীর এই ব ব  রাজেযােগ এেস আলাদা একটা  পেয় 
যায়। এর উপর আমরা িবশদ আেলাচনা করিছ। উ র ম  আর দি ণ ম র য চৗ ক শি  তার 
ধম হল িবপরীত ধমী িজিনষ যত কােছ থাকেব তত শি েত স কােছ টানেব আর সমান ধমীেক সব 
সময় ঠেল সিরেয় দেব। উ র ম  উ র ম েক সব সময় ঠেল সিরেয় দেব আর উ র ম  
দি ণ ম েক সব সময় কােছ টানেব। ইেলি ক াল চােজও সমান ধমীেক ঠেল দয় আর িবপরীত 
ধমীেক টেন নয়। চৗ ক আর ইেলি ক াল শি  েটা একই িনয়েম চেল। মজার ব াপার হল 
মধ াকষেণর ে  কান িজিনষেক ঠেল দয় না, িনিবকার ভােব সব িকছুেক িনেজর িদেক টেন 
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নেব, যিদ তার িনেজর িজিনষ হয়। যমন যা িকছুই উপেরর িদেক থােক সব কটােক নীেচ টেন 
নািমেয় আনেব। ওর টানার য শি  হেব সটাও একই িনয়েম চলেব। ইেলি িসিট, চু ক ও 
মাধ াকষেনর একই ই েয়শান। িক ই েয়শান? এর শি  িণতক এর শি  ভাগ দরূ ।  
 

িচ াও যিদ শি  হয়, ামীজী বলেছন িচ াও একটা শি , তাহেল এই শি  কীভােব কাজ 
কের? ইেলি িসিট আর চু েকর ে  সমান সমানেক ঠেল দয় আর মাধ াকষেণর কােছ সমান বা 
িবপরীত বেল িকছু নই, স সবাইেক টেন নয়। িচ ার ে  িক  িবিচ  িজিনষ হয়। সমান িচ া 
সমান িচ ােক টেন নয় আর িবষম িচ ােক ঠেল দয়। িচ ার জগেত এটাই বিচ । যমন ঠা র 
নেরনেক টেন িনেলন, যারা িনউ াল তােক বর  টেন নেবন িক  যারা িবষয়ী লাক তােদর কখনই 
টানেত পারেবন না। কত জাের টােনন? এেকবাের ওই একই ই েয়শােন, যত দেূর যােব তার টান 
তত কম হেব, যত কােছ থাকেব তার টান তত বশী হেব। সইজ  নেরনেক ঠা র বলেছন – এখন 
নবা রাগ ঘন ঘন আিসস। কােছ এেল কী হেব? ঠা েরর য িচ া-ভাবনা স েলা বশী নেরেনর মেধ  
স ািরত হেব। যার ফেল টানটা বাড়েব, টানটা বাড়েত বাড়েত এত বশী টান হেয় যােব য েটা এক 
হেয় যােব। ঠা র যখন দি েণ ের িছেলন তখন সখােন ঠা েরর িচ া-ভাবনা েলা অত  জারাল 
িছল, িতিন িনেজ ওখােন রেয়েছন িকনা। বতমােন ঠা র সূ  শরীের আেছন, সূ  শরীেরর সই 
জারাল আর থাকেব না। ামীজী যত িদন জীিবত িছেলন তারঁ ভােবর জার অেনক বশী িছল, িতিন 
চেল যাওয়ার পর সই জার কেম গল।  

 

িব ানীরা এখন আিব ার কেরেছন মাধ াকষেণর শি  অেনক দেূরর দরূ  পয  কাজ কের, 
িক  যত দেূর চেল যােব তত তার শি  কেম যােব। িঠক তমিন িচ া শি ও অেনক ল া দরূ  পয  
কাজ কের। এখােন বেস আমার মন যিদ কান উ  িচ া ভাবনা করেত থােক, আর দশ হাজার মাইল 
দরূে  কান লাক যিদ এই একই িচ া ভাবনা কের, তখন এই িচ ার শি  তােকও টানেব িক  টানটা 
হা া হেব। ওই লাকিট ভাবেব – আমার মন বলেছ আিম িঠকই ভাবিছ। কারণ অেনক দেূর 
আেরকজনও িঠক এই একই িচ া িনেয় ভাবেছ িকনা। ামীজী তাই বলেছন – হায় বেসও তিুম 
জগেতর িহত করেত পার। কীভােব করেত পাের? হায় বেস তিুম য সৎ িচ ার তর  বাহ ছাড়ছ, 
সই িচ া বাহ ইেলি ক াল ফােসর মত, মাধ াকষণ শি র মত, চু েকর শি র মত িচ ার শি ও 
ছিড়েয় যােব। আর িবে র কাথাও যিদ কউ এই ধরেণর সৎ িচ েনর উপর কাজ করেত থােক তােদর 
এই সৎ িচ া ভািবত করেবই করেব। ভািবত করেল িক হেব? তার িচ ার সই শি  আরও বেড় 
যােব, কারণ েটা একই শি  এেস িমেল যাে । িক  যত কােছ থাকেব িচ া শি  তার তত জাের 
বাড়েব। ইেলি ক াল, চু ক ও মাধ াকষেণর এই িনয়মেক িব ানীরা বা েব পরী া কের মাণ 
কেরেছন। িক  িচ া শি র এই িনয়মেক পরী া করার অব ায় আমরা এখন পৗছঁাইিন।  

 

িক  ামীজী এই িনয়মেক জগেতর সামেন ছেড় িদেয়েছন, আর এটাও িনি ত যিদন পরী া 
কের ওরা মাণ করেত পারেব তখন এই িনয়মটাই পােব (T=T1xT2/D)। আমরা এখন একটা 
ঘেরর মেধ  এতজন একসােথ বেস সৎ িচ ন করিছ, এখােনও একটা চ  শি শালী িচ ার ক ন 
তরী হে । িকেসর িচ া াত? ভা  সং িৃত। এখােন এেস য ভা  সং িৃত করেত চাইেব স িক  
ভােলা লাক হেয় যােব। িক  একটা িসেনমা হেল িগেয় চাখ ব  কের আিম যিদ জপ করার চ া 
কির, িকছুেতই আমার জপ হেব না। কারণ িসেনমা হল ভােগর জায়গা, ওখােন িচ ার াত েলা সব 
ভােগর িচ া িদেয় ভের আেছ।  

 

এক িবেদশী মহারােজর কােছ একটা খুব র ঘটনার বণনা বলড়ু মেঠর মহারাজরা 
েনেছন। বলড়ু মেঠ তখন ামী শা ান  থাকেতন। সই িবেদশী মহারােজর খুব ই া হেয়িছল ামী 

শা ানে র একট ু সবা করার। িতিন িবেকেলর িদেক ামী শা ানে র ঘের িগেয় মহারােজর মাথায় 
ম ােসজ কের দওয়ার অ মিত পেলন। িবেদশী মহারাজ বলেছন ‘মহারােজর মাথায় ম ােসজ করার 
সময় যমিন আমার মাথায় কান সাংসািরক িচ া আসত সে  সে  মহারাজ ‘উঁ ’ ‘উঁ ’ কের ম ােসজ 
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করা থািমেয় িদেতন। বার বার একই িজিনষ হওয়ােত আিম ভয় পেয় গিছ, ভেয়েত এরপর থেক 
আিম ধ ুজপ করেত থাকতাম। কান কারেণ যিদ এক সেকে র জ  জপ ব  হেয় যত সে  সে  
উিন ঘাড়টা নািড়েয় আমার হাত থেক মাথাটা সিরেয় িনেতন। ভেয়র চােট আিম আবার জপ করেত 
থাকতাম’। একিদন িদন নয়, িদেনর পর িদন উিন মহারাজেক সবা কের গেছন আর এই ঘটনা 
িতিন সা াৎ দেখেছন। য িবেদশী মহারাজ এই ঘটনা বলেছন তারঁ িমথ া কথা বলার তা কান 
উে  থাকেত পাের না, আর উিন িনেজর বলতার কথাই বলেছন। এক সেকে র জ  যিদ তারঁ 
মন চ ল হেয় এটা সটা ভাবেত  করেতন ামী শা ান  ঘাড়টা জার কের নেড় ওনােক সজাগ 
কের িদেতন। তার মােন এটা িক হেত পাের? ামী শা ানে র িচ া শি  এত মতা স  য 
যমিন নিতবাচক কান িচ া আসেছ বা অ  িচ া আসেছ সে  সে  তারঁ িচ ােত এেস ধা া মারেতই 
তােঁক সেচতন কের িদে  এটা আমার িবপরীত িচ া।  

 

এটাই T=T1xT2/D , T মােন force of thought। একজেনর িচ া িণতক অ  জেনর 
িচ া ভাগ দরূ  (আমার িচ াশি  x আপনার িচ াশি  ÷ আমার আপনার মাঝখােনর দরূ )। যত দেূর 
থাকেব িচ াশি র ভাব তত বল হেব, যত কােছ থাকেব তত িচ াশি র ভাব শি শালী হেব। 
আমােদর সবাইেক য এত সাধসু  করার কথা বলা হয়, ঠা র বাের বাের য সাধসুে র কথা বলেছন, 
আসেল সাধসুে  এই ই েয়শানটাই েযাজ  হয়। সাধেুক যত দরূ থেক দখেব সাধরু ভাব তত কম 
পড়েব, সাধরু কাছাকািছ যত থাকেব সাধরু সৎ িচ াশি র ভাব তত তামােক ভািবত করেব। 
 

আমােদর মেনর মেধ  য enameling তরী হে  সটাও িঠক এই ি য়ােতই হয়। মেনর 
কাজ হল িচ া করা, িচ া ছাড়া মন আর িকছু করেত পাের না। বা  জগৎ যখন কান সচূনা িদে  
মন সই সচূনােক একটা িচ া ি য়ার মেধ  িনেয় যাে । িচ া ি য়াও একটা শি , এই ি য়াও 
িঠক ওই একই ই েয়শােন কাজ কের। যভােব িব ৎ শি েক আমরা িবিভ  ভােব কােজ লাগােত 
পাির, িচ াশি েকও আমরা অেনক কােজ লাগােত পাির। সইজ  আমরা বাইের যা িকছু দখিছ, 
বাইের িকছু নই, সব আমােদর ভতেরই রেয়েছ। আিম যােক ভােলাবািস সও আমার ভতের, যােক 
আিম অপছ  কির সও আমার ভতের। ামীজী এই জায়গােত বলেছন, বাধগম  এই য জগৎ, 
যটােক আমরা দখিছ, নিছ, অ ভব করিছ এটাই আমােদর ব ি গত এনােমিলং। আমার এনােমিলং 
আর আপনার এনােমিলং কান িদন সমান হেত পারেব না। আিম যখন এই বইিট দখিছ তখন সটা 
আমার িনজ  এনােমিলং, আপিন যখন এই একই বই দখেছন সটা আপনার ব ি গত এনােমিলং। 
আিম জািন এটা আমার বই, আর আপিন জােনন এটা আপনার বই নয়, মহারােজর বই। এই বইেয়র 
সােথ আমার হাজারটা িৃত জিড়েয় আেছ। িঠক তমিন আমরা সবাই জগেতর যা িকছু দখিছ, অ ভব 
করিছ এ েলা সবই আমােদর িনজ  ব ি গত এনােমিলং। বা  জগৎ আমােক যা সচূনা িদে , তােত 
আিম য এনােমিলং করিছ এটাই আমার জগৎ। কিবরা যখন কিবতার ভাষায় র সবুজ ত, রঙ 
বরেঙর পািখ, বাহাির ফলু, তােত জাপিত উেড় বড়াে , নদীর বাহ, সমুে র গজন বণনা করেছন, 
যােগর কােছ এ েলা হল কিবর িনজ  এনােমিলং করা জগৎ। আমার এনােমিলং, আপনার এনােমিলং, 
কিবর এনােমিলং, িব ানীর এনােমিলং কখনই িমলেব না। আকােশ পিূণমার চাদঁেক িমক পু ষ মেন 
কের আমার িমকার মুখ, এই চাদঁেকই কিব দখেছন ঝলসােনা িট, িব ানী অ  ভােব দখেছন, 
ধমপরায়ণ লাক পিূণমার চাদঁ দেখ বেল আমােক অমুক ত করেত হেব, সবাই িভ  িভ  ভাব িনেয় 
চাদঁেক দেখ যাে । এটাই সবার আলাদা আলাদা এনােমিলং।  
 

ামীজী বলেছন – অ ভিূতর এই জগৎ যন আমােদর িনেজেদর এনােমল প; বা ব জগৎ 
ঐ বালকুণা বা অ  িকছু। সাধারণ মা ষ কখনই এই ব াপারটা বঝুেত পারেব না। আমরা যিদ বেুঝ 
িনই যােক আিম ভােলাবািস স আমার মেনর ব াপার আর যােক আিম অপছ  কির সও আমার 
মেনরই ব াপার, তখন আিম কােক আর ভােলাবাসব আর কােকই বা অপছ  করব! তাই ামীজী 
বলেছন এই িজিনষটা বাঝা অত  কিঠন। এখােন আরও মুশিকল ব াপার হল, এর উপর  রকেমর 
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দশন চেল, একটা হল subjectivity আেরকিট objectivity। Subjectivity বলেছ আিম আিছ 
তাই এই রকম হে , আর objectivity বলেছ আমার বাইেরও এই objective জগৎ আেছ। আবার 
অেনেক েটাক িনেয়ই চেলন। ামীজী যােগ েটােকই subjective জগৎেকও িনে ন আবার 
objective জগৎেকও িনে ন। বা  জগৎ একটা সচূনা িদে  আর অ র জগৎ তােক এনােমিলং 
করেছ। এই এনােমিলংটাই আমার জগৎ। বাইের কাথাও এই জগৎ থাকেতও পাের আবার নাও 
থাকেত পাের, তােত আমার িকছু আেস যায় না। িক  এটাই একমা  বাঝা দরকার – একটা িজিনেষর 
উপর আমার য এনােমিলং হে  এটাই আমার জগৎ। আিম যখন কাউেক ভােলাবাসিছ এটাই হল 
আমার এনােমিলং। এই ব াপারটা য বেুঝ িনেয়েছ স যাগদশেন অেনকটা এিগেয় গেছ। বদা  
যাগদশনেক পেুরাপিুর মানেব না, িক  যােগর িকছু িকছু িজিনষ বদা  হণ কেরেছ, যমন এই 
এনােমিলংটাই য আমার িনজ  জগৎ এটা বদা ও মানেছ। একট ু িচ া করেলই বাঝা যায় বা  
জগেতর কান মূল ই নই। ‘িক আশায় বািঁধ খলাঘর বদনার বালচুের’, খলা তা বাইের কাথাও 
হে  না, সব খলা আমােদর মেনর ভতেরই হে । 
 

আবার অেনক সময় বলা হয় আমােদর য ইি য় েলা আেছ সই ইি য় িদেয় চত  জ ািত 
বিরেয় িগেয় ইি েয়র িবষয়েক আবতৃ কের নয়, তখন সই চত  জ ািত িদেয় িবষয়েক জানা যায়। 
যমন চত  জ ািত আমার চাখ থেক বিরেয় আপনােক িঘের ফলেছ, সখান থেক আমার মি ে  
আপনােক বাধ করেত পারিছ। এটাও বদাে র একটা বড় ত , আমরা এই িবষেয় ঢুকিছ না। তেব 
রাজেযােগর ত  অেনক বশী যিু যু , ামীজী তাই এর উপর বশী জার িদেয়েছন।  
 

আমােদর মন একটা জলাশেয়র মত, আর বাইেরর সচূনা েলা যন সই জলাশেয় পাথর ছাঁড়া 
হে । জেল পাথর ছঁুড়েল জেলর উপিরভােব তর  উঠেব, বাইেরর জগৎ থেক যখন কান সচূনা আেস 
তখন আমােদর মেনও তর  উৎপ  হয়, মন তখন িতি য়া করেছ। মেনর এই িতি য়াটাই বিৃ । 
মন িতি য়া ছঁুড়েছ মােন মন একটা আকার ধারণ কের নয়, এই আকারটাই বিৃ । বিৃ  িক, বিৃ  
কীভােব উৎপ  হয়, এ েলা না বঝুেল যাগ সাধনা ই হেব না।  
 

ভ ায়ােরর একটা কািহনীেত এক পি ত া ণ ও মুখ া ণীর কথা বলেত িগেয় বলেছন, 
এক পি ত া ণ িছল, অেনক শা  পেড়েছ, অেনক িকছু জানেতা িক  তার মেন শাি  িছল না। সই 
া েণর বািড়র সামেনই এক িবধবা বয় া া ণী থাকত য রাজ তলুসী পাতা খায়, গ াজল পান 

কের। সই া ণীেক একিদন ভ ায়ার িজে স করেছন ‘মা! তিুম শাি েত আছ’? ‘ া ঁবাবা! আিম 
খুব শাি েত আিছ’। ‘তিুম ধমটম িকছু কর’? ‘ রাজ তলুসী পাতা খাি  আর গ াজল খাই, এটাই তা 
ধম’। ভ ায়ার এবার পি ত া ণেক িজে স করেছন ‘ওই বিুড় া ণী তামার থেক বশী শাি েত 
আেছ না’? া ণ বলেছ ‘ াঁ! ও আমার থেক অেনক বশী শাি েত আেছ। িক  আিম মের গেলও 
ওই বিুড় া ণীর সােথ আমার ান পিরবতন করেত যােবা না। ঐ বিুড়র মত আিম কান িদন হেত 
চাই না, কারণ স একটা পাথর’। এবার ঠা র য মািঝ আর পি েতর গ  বলেছন সটাও দখা 
যাক। নদী পারাপার করেত িগেয় এক পি ত মািঝেক িজে স করেছ ‘িক গা! তামার দশন-টশন 
িকছু জানা আেছ’। মািঝ উ র িদে  ‘আে  না’। ‘তাহেল তা তামার এক চতথুাংশ জীবন জেল 
গল। তা তামার বদ উপিনষদ জানা আেছ’? ‘আে  না’। ‘তাহেল তা তামার অে ক জীবনটাই 
গল’। সই সময় হঠাৎ ঝড় উেঠেছ। মািঝ তখন িজে স করেছ ‘পি ত মশাইর সাতঁার জানা আেছ’? 

‘না বাপ ুসাতঁার-ফাতার জানা নই’। ‘তাহেল তা আপনার পেুরা জীবনটাই গল’। এখােন ভ ায়ােরর 
পি ত া ণ আর ঠা েরর মুখ মািঝর গে র ব ব , এই েটার কানটা িঠক? মািঝ শাি েত আেছ, 
স শা  পেড়িন আর ভ ায়ােরর িবধবা া ণীও শাি েত আেছ সও শা  পেড়িন। ভ ায়ার মুখ 
া ণীর িন া কের পি ত া েণর শংসা করেছন আর এখােন ঠা র পি েতর িন া করেছন আর 

মািঝর শংসা করেছন। এর মেধ  কানটা িঠক? ঠা র একটা িজিনষেক বাঝােনার জ  একটা 
আখ ািয়কার মাধ েম বলেছন। ঠা র িক  একবারও মািঝর জীবন পি েতর জীবন থেক ভােলা বলেছন 
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না। ঠা েরর ব ব  হল তিুম ভবসাগর পার করেত জােনা িকনা। আখ ািয়কার এই এক সম া হয়, 
আমরা মূল কথােক ছেড় ভলু কথােক ধের িনই। লােকরা বলেব – এই তা ঠা র বলেলন পাি েত র 
কান দরকার নই। তামার তা পাি েত র দরকার নই, তিুম তা পি ত নও, িক  তিুম িক সাতঁার 
িশেখছ? সাতঁার কাটা মােন ওপাের যাওয়া। জ -মৃতু র সমুে র ওপাের যাওয়ার ফিরঘােট বড় কের 
নািটশ টাঙােনা আেছ ‘মুখেদর েবশািধকার নাই’। তুিম যিদ মুখ হও, ফরীঘাট থেক তামােক 
ফরৎ পািঠেয় দেব। আবার তামােক জ -মৃতু র সাগেরর এপাের পািঠেয় দেব। যত িদন মুখ থাকেব 
তত িদন তােক এইভােব ঘারােত থাকেব।  

 

ঠা র এই কািহনীেত বলেছন, তিুম িনেজ জীবন-মৃতু  প সাগরেক অিত ম করেত চাইেছা 
িকনা। ঠা েরর পি ত ভ ােয়র পি েতর মতই। িক  ঠা র আেরক ধাপ এিগেয় িগেয় বলেছন, 
জীবেনর উে  মািঝ হওয়া নয়, জীবেনর উে  মুখ িবধবা া ণী হওয়া নয়, জীবেনর উে  
পি ত হওয়াও নয়। জীবেনর উে  হল জীবন-মৃতু র পাের যাওয়া। িক  মুখ ভ রা বলেব, ঠা র 
বেল িদেয়েছন শা  পড়েত হেব না, িবচার করেত হেব না। আের ভাই! িবচার না করার মতাও 
তামার নই। আচায শ রও বলেছন িবচার কের ঈ রেক কান িদন জানা যােব না। এই কথা ঠা রও 
বলেছন। িক  িবচার করার শি  যত ণ না হেব তত ণ মেনর অ ট-ব ট েলাও পির ার হেব না। 
তার মােন ধ ু িবচারেক িনেয়ই আব  থেকা না, িবচােরর পাের য একটা িজিনষ হয় সটার িদেক 
মন দাও। আসল কথা হল, রাজেযােগর েত কিট সূ  এবং তার উপর ামীজীর ব াখ া বাঝার জ  
চ  রুধার বিু র দরকার। রুধার বিু র জ  চাই স ণূ অ  ধরেণর জীবনচচা। শাে র কথা 

আমরা তাই ধরেত পািরনা, িক  তাও আমােদর শা কথা নেত হেব। শাে র কথা অেনকবার 
অেনকিদন নেত নেতও এক সময় মেনর মেধ  ধারণাটা বেস যায়। এখােনও তাই আমােদর একই 
কথােক অেনকবার ঘুিরেয় িফিরেয়, অেনক রকম উপমা িদেয় আেলাচনায় িনেয় আসেত হেব। 
 

বিৃ  হল এনােমিলং, ামীজী তাই বলেছন এই বিৃ ই তামার আমার জগৎ। জলাশেয় য তর  
সিৃ  হে , এক একটা তর  মােন এক একটা বিৃ । িক  মেনর মেধ  এই রকম হাজার হাজার তর  
উঠেছ। যমন আিম, আিম পু ষ, আিম স াসী এই বিৃ টা জা ত আেছ, আিম াশ িনি , আিম 
আচায এই বিৃ টাও জা ত আেছ, আিম রাজেযাগ পড়াি  এটাও জা ত আেছ। গরেম এখােন 
অেনেকর ঘুম আসেছ দেখ আমার ক ণা হে , ভাবিছ পরু াশ না িনেয় সকােল িকংবা িবকােল 
াশ নওয়া যায় িকনা। এটু  সমেয়র মেধ ই আমার মেনর মেধ  কত রকম িচ ার তর  উঠেছ। 

একজন সদ  মা হেয়েছ, নবজাতেকর বয়স িকছু িদেনর। মােয়র সারা জীবন এখন ঘুরেছ িশ েক ক  
কের। মােয়র পেুরা বিৃ  স ানেক ক  কের। এই িবশাল জগৎ মােয়র কােছ এখন ছাট হেয় গেছ। 
তাহেল এত িদন য তার িবরাট জগৎ িছল, ব ু, বা ব, আ ীয়-পিরজনেদর িনেয় য িবশাল জগৎ 
িছল সটা কাথায় গল? ওই জগৎও আেছ, িক  এখন িৃতর অতেল পেড় আেছ। িৃতও বিৃ , িক  
চাপা পেড় আেছ, পের েযাগ আর সময় মত ভেস উঠেব। সব বিৃ ই আমার আপনার জগৎ। বাইের 
জগৎ আেছ িক নই, এ েলা অেনক পেরর ব াপার, ব াপারটা হল বাইেরর জগৎ একটা সচূনা বা 
উে জনা মা , জলাশয় পাথর ছাড়ঁার মত, পাথর ছাড়ঁার পর জেল য তর  তরী হে , এটাই 
আমার জগৎ। এ েলা একিদেন বাঝা যােব না, যাগ হল হােত কলেম সাধনা। সাধনা করেত করেত 
ধারণা হেব। 
 

এবার মেন ক ন জলাশেয়র তলায় একটা হীেরর আংিট রাখা আেছ। আিম ওই হীেরর আংিটটা 
দখেত চাইিছ। িক  জলাশেয়র উপের মাগত তর  উঠেছ বেল জলাশেয়র নীেচ িকছুই দখা যাে  
না। জল যিদ এেকবাের  থােক তাহেল জলাশেয়র তলেদেশর সব িকছু দখা যাওয়ার কথা। 
আমােদর মনটাও এেকবাের , পির ার। িক  সম া হল মেনর মেধ ও মাগত ঢউ উেঠই 
চেলেছ। জেল এত ঢউ উঠেছ য জলটা সব সময় চ ল হেয় রেয়েছ। যখন সম  ঢউ ওঠা ব  হেয় 
শা  হেয় িগেয় একটা মা  ঢউ থাকেব তখন পির ার সব িকছু দখা যােব। ওই একটা ঢউও যখন 
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ব  হেয় গল তখন সব িকছু শষ। উে  হল সম  বিৃ েক ব  কের দওয়া। সূ টা হল 
যাগি বিৃ িনেরাধঃ। তাহেল যােগর উে  কী? এই য িচে  অনবরত ঢউ উঠেছ এই ঢউ ওঠােক 
থািমেয় দওয়া। কমেযাগ কােজর মাধ েম িচ বিৃ েক িনেরাধ কের। ভি েযাগ ভি র মাধ েম 
িচ বিৃ েক িনেরাধ করেছ, ানেযাগ ােনর মাধ েম িচ বিৃ েক িনেরাধ কের। যাগ অ া  যােগর 
ারা িচ বিৃ র িনেরাধ কের। সব যােগর ল  হল এই িতন ন র সূ , চারেট যােগরই উে  প 
ান। কম, ভি , ান এর সােথ যখনই যাগ শ  যাগ হেব তখন সই যােগর একটাই কাজ 

আমােদর মেন যত বিৃ  উঠেছ সম  বিৃ েক িনেরাধ করা। কীভােব? যােগর ে  অ া েযাগ 
অ শীলন কের, কমেযােগর ে  িন াম কম কের, ানেযােগ িনত ািনত  িবচার কের আর 
ভি েযােগ ঈ েরর িত ভি ভাব অবল ন কের।  
 

মি ে র গঠেনর উপর িনভর কের ািণর আচরণ 
সবারই মেধ  িচ  আেছ, গাছপালা, প , পািখ সবারই িচ  আেছ। েরর মেধ ও িচ  

আেছ, অেচনা আওয়াজ নেল সও ঘউ ঘউ কের ওেঠ। তারও মন আেছ, সও ভােব খেত যােবা 
িক যােবা না, তারও অহ ার আেছ, যখন বা া দয় তখন জােন এরা আমার বা া। িক  বিু  বিৃ টা 
তােদর থােক না। আমােদর মি  িতনেট অংেশ িবভ , াইনাল ক   যটা নীেচর িদেক চেল গেছ, 
তার উপের ছা  আঙেুরর মত একটা অংশ আেছ আঙেুরর উপর একটা আেপেলর মত বসােনা আেছ 
আর তার উপের একটা যন বাধঁাকিপ রাখা আেছ। এই িতনেট অংশ, থেম বাধঁাকিপর মত, তার 
নীেচ একটা আেপল আর আেপেলর নীেচ একটা আঙেুরর মত, সখান থেক নীেচ াইনাল কেডর 
সে  নীেচর িদেক নেম যায়। আহার, িন ার মত দনি ন যা িকছু কাজ হয় এ েলা ছা  আঙেুরর 
মত অংশ িদেয়ই হেয় যায়। িপপঁেড়, আরেশালা ওেদর অতটু ই আেছ তােতই তােদর কাজ চেল যায়। 
জগেতর শতকরা পচঁান ইু থেক আটান ুই জন লােকর দন ীন জীবেনর চািহদা ওই আঙেুরর মত 
সাইেজর মি  আেছ অতটু  িদেয়ই িমেট যায়, ওর বশী দরকার পেড় না। তার মেধ  আেপেলর 
সাইেজর মি  আেছ, স আেরকট ু উ ত। এরা িকছু িজিনষ জােন আবার িকছু িজিনষ জােন না। 
যমন র, রেক িনং িদেয় বেল দওয়া হল এ তামার ভু, স তখন তার ভেুক িচনেব। 
তার ভেুক ছাড়া র আর কাউেক িচনেত পারেব না। েরর আবার িবেবক থােক না, ওর ভুর 
ব ু য তারও ব  ুএই িবেবক তার কান িদন আসেব না। কানটা িঠক কানটা ভলু সটা জােন। 
সইজ  যারা বেল ‘আিম অত শত জািন না আিম পির ার বেল দব এটা িঠক না ভুল’, তােক 
বলেত হেব ‘তিুম তা ভাই র, গ র মত আচরণ করছ’। কারণ প রা জােন এটা িঠক এটা ভলু।  

 

ততৃীয় বাধঁাকিপ সাইেজর মত উ ত মি  একমা  মা েষরই থােক। র যিদ জােন এ 
আমার শ  স ঝািঁপেয় পেড় শ েক শষ কের িদেত চাইেব। েরর থেকও যারা আরও িন  
যািনর তারা ধ ুজােন এটা আমার খাবার, এটা আমার খাবার নয়। এর বাইের তারা আর িকছু জােন 
না। যমন মািছ জােন এটা আমার খাদ  আর এটা আমার খাদ  নয়। মািছ িনেজর শ  িম  বেল িকছু 
জােন না। িক  র জােন এ আমার িম  আর এ আমার শ । িমে র সােথ িমে র মত ব বহার 
করেব আর শ র সােথ শ র মত ব বহার করেব। একমা  মা ষই শ র সােথ মা েষর মত ব বহার 
করেত পাের। আিম একজনেক পছ  কির না, িক  কান পািটেত তার সােথ দখা হেয় গল তােকও 
আিম একট ুমুচিক হািস িদেয় নম ার জািনেয় বলেত পারেবা ‘ কমন আেছন’। িক  র বড়ালেক 
কাথাও দখেত পেলই দৗেড় ঝািঁপেয় পড়েত চাইেব। যিদ কান মা ষ বেল ‘ওই লাকটােক 
দখেলই আমার মজাজ গরম হেয় যায়’, তার মােন স েরর মত আচরণ করেছ, অথাৎ তার 

cortex এখনও develop কেরিন। এই cortex এর সামেনর িদেকর িবিভ  অংশ developএর 
উপর িনভর করেব স কান িদেক যােব, এই অংশ উ ত হেল সািহেত  যােব, এই অংশ উ ত হেল 
অে র িদেক যােব ইত ািদ। বিু বিৃ ই িঠক কের দয় িজিনষটা এই রকমই, এই বিু বিৃ  একমা  
মা েষর মেধ ই হেত পাের। সইজ  ঈ েরর অবধারণা একমা  মা ষই করেত পাের। আর ঈ র 
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ান একমা  মা ষই লাভ করেত পাের। সইজ  ঠা র বলেছন মানবজীবেনর একমা  উে  ঈ র 
দশন। মা ষই ঈ র দশন করেত পাের, মা ষ ছাড়া আর কান াণীর বিু  নই, বিু র জ  মি ে র 
য কাঠােমা দরকার সটা মা েষর মেধ ই একমা  আেছ, আর কান াণীর মেধ  নই। এখন চরু 
গেবষণা ও পরী া-িনির া হেয় িগেয় িনউেরা িব ান অেনক উ ত হেয় গেছ, যার ফেল এ েলােক 
এখন আর ধমীয় ও আধ াি কতার জ  িব াস করার কান েয়াজন নই।  
 

মেনর পাচঁিট অব া 
মা েষর মন সব সময় িতনেট েণর সম েয় তরী। কা র মন তেমা ণী, কা র রেজা ণী 

আবার কা র মন স েণর হয়, আবার কা র তেমা-রেজা বা স -রেজা িমিলেয়ও হয়। এই িতনেট 
ণেক আধার কের মা েষর মনেক পাচঁিট িণেত িবভ  করা হেয়েছ – ি , মূঢ় বা িবমূঢ়, িবি , 

একা  ও িন । মেনর এই পাচঁটা অব া। আমরা যিদ িনেজেদর িদেক তাকাই তাহেলও আমরা 
দখেত পাই িবিভ  সময় আমােদর মন িবিভ  অব ায় থােক। ি , িবি  এই শ েলা বাংলায় য 
ি  বেল সই ি  নয়, এ েলা হল শাে র িবেশষ পিরভাষা।  
 

থমটা হল ি , এই অব ায় মন পেুরাপিুর ছিড়েয় থােক। েণর িদেক িদেয় ি  অব ায় 
মন তমস েণ আ  থােক। মন যখন তেমা েণ থােক তখন মন চািরিদেক ছিড়েয় থােক। পাচঁটা 
িজিনষেক িনেয় মন চ ল হেয় আেছ, কখন এিদেক তাকাে  কখন সিদেক তাকাে , একটা িকছু 
করেত  কের সটা শষ না কের অ  িকছু করেত নেম পড়েছ, আবার ওটাও করেছ, সটাও 
করেছ। বা ােদর মন সব সময় চ ল থােক। এটাই তেমা েণর ল ণ। মন িনিদ  একটা িকছুেত বা 
একটা জায়গায় ি র হেয় থাকেব না, মন এই এখােন রেয়েছ কেয়ক সেকে র মেধ ই আবার অ  
কাথাও চেল যাে । যারা অত  িন  কৃিতর, প র মত চির  তােদর মেনর াভািবক অব া হল 
ি । ি  মন মােন িচ বিৃ র অব ায় সব সময় থাকা।  
 

মূঢ় বা িবমূঢ়েত খ- ঃেখর অ ভব খুব তী  থােক। মন সব সময় মাহা  আর ছিড়েয় 
থােক বেল এেদর িহংসা বিৃ  চরু, যার জ  এরা সব সময় অপেরর িত সাধন করার চ া করেত 
থােক। স াসবাদীরা যারা খুন কের বড়ায় এরা সব িবমূঢ় অব ায় আেছ। মেনর এই অব াই অ র, 
দানবেদর াভািবক অব া। মূঢ় বা িবমূঢ়ও তেমা েণর ল ণ। তেমর মেধ  একটা হল active 
আেরকটা হল non-active। Active যখন বশী হেয় যায় তখন ি  আর active যখন কম হেয় 
যায় তখন সটাই হেয় যায় মেনর মূঢ় বা িবমূঢ় অব া।  
 

িবি  অব া এই েটার থেক একট ুউপের, িবি ে  মন একট ুএকট ুকের িড়েয় আনেত 
স ম হয়। মেনর শি  একট ু যন জেগ উেঠেছ অথাৎ রেজা ণটা অেনক বেড় গেছ। যিদও আমরা 
পাগলেক িবি  বিল িক  এর একটা িবেশষ অথ আেছ, এই িবি ে র অথ িক  পাগল নয়। এই 
অব ায় মনেক একটা জায়গােত ি র করার চ া করেছ এবং হঠাৎ িকছু েণর জ  মনটা িড়েয় 
একটা জায়গােত ি তও হেয় যায়। মােয়রা যখন রা াবা া কেরন তখন কত একা  হেয় কাজ কেরন। 
িক  বশী সময় ওই অব ায় থাকেত পােরন না। একা  হেয় কাজ না করেল সটাই মূঢ় বা ি  হেয় 
যােব। িবি  হল দবতােদর মেনর াভািবক অব া। একমা  মা েষর মেধ ই এই িতনেট অব া 
থাকেত পাের। আর একই মা েষর একই িদেন মন সব কিট অব ায় থাকেত পাের। 
 

এই িতনেটর উপের হল একা  অব া। একাে  মন one pointed হেয় যায়। এটাই সাধেকর 
অব া। মন এখন স েণর াচেুয ভিত হেয় আেছ। এেদর কায মতা চ  থােক, যিদও রেজা ণ 
এেদর থােক। পরমহংসরা যখন কাজ কেরন তখন তারঁা সব কাজ একা  ভােব কেরন। সাধকরাও 
যখন কাজ কের তখন একা  ভােব কাজ কের। সাধক ও িস  জেনর কােজর মেধ  তফাৎ থাকেব, 
িক  জেনরই কােজ মন একা  থাকেব। সাধারণ মা েষরও মন কখন কখন এই রকম একা  হেয় 
যায়, খুব উে জনামূলক কান ি েকট ম াচ দখেছ তখন িটিভেত খলা দখার মেধ  মন পেুরা একা  
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হেয় যােব, িক  এটা িবি  অব া, এখােন মন অেনকটা িড়েয় আনা হেয়েছ। এই অব ােক একা  
অব া বলা যােব না। একা  মন হল, যােদর মন াভািবক ভােব স েণ উেঠ গেছ। াভািবক 
স ণ না থাকেল মন একা  অব ায় যােব না। উ তর সাধকেদর মন াভািবক ভােব একা  অব ায় 
থাকেব আর তােঁদর কায মতাও চ  হেব। ামীজী বলেছন – রেজা েণর জাের কখন কাজ হয় 
না, কাজ হয় স েণর জাের। কারণ স ণী অনাস  হেয় যায়, অনাস  হওয়ার ফেল তারঁ কায 
মতা অেনক বেড় যায়। কাজ মােন রেজা ণ, রেজা েণর কাজ একটা তেমা েণর িদক থেক আেস 

আেরকটা স েণর িদেক থেক আেস। যারঁ কাজ স েণর িদক থেক আেস িতিন কােজর ব াপাের 
চ  দ  ও মতা স  হন আর যখন ধ ােন বসেবন তখন পেুরাপিুর একা  হেয় যােবন।  

 

এই চারেটর পর আেস িন । িন  িচ বিৃ  নয়, িচে র অব া। কারণ সখােন সম  বিৃ  
থেম গেছ। একা েত একটাই বিৃ  আেছ, অ  কান বিৃ  নই। ওই একিট বিৃ  ছাড়া িতিন অ  
িকছু জােনন না। ামী িবরজান  মহারাজ ামলাতােল দাতালায় থাকেতন। নীেচর তলায় ডা িবন 
িছল, ডা িবেন অদরকারী কাগজ-প  রাখা থাকত। সই সময় ামলাতােল কাঠ কয়লা ব বহার হত। 
একজন এেস ঘর পির ার করার পর িকছু কাঠকয়লা সেমত নাংরা ডা িবেন ফেলেছ। কাঠকয়লােত 
তখনও আ ন িছল। ডা িবেনর কাগেজ থম আ ন ধের গল। সব কােঠর বািড়। সখান থেক পুেরা 
বািড়েত আ ন ছিড়েয় গল। পেুরা ঘর ধেুয়ােত ভের গেছ। ধেুয়া দাতলােতও ছিড়েয় গেছ। মহারাজ 
দাতালায় তখনও িচিঠ িলেখ যাে ন। সবকরা দখেত পেয় দৗেড় গেছ। ইিতমেধ  আ েনর িশখা 
বিরেয় গেছ। সবকরা তাড়াতািড় কের ঘর থেক সরাে ন। মহারাজ তখনও বঝুেতই পারেছন না িক 
হেয়েছ। ওনার পেুরা ঘর ধেুয়ােত ভের গেছ, তখনও িতিন িচিঠ িলেখ যাে ন, কান শঁ নই। 
মহারােজর মন একা  হেয় আেছ, ধ ুিচিঠ িলেখ যাে ন। যটা করেছন সটাই করেছন, তার বাইের 
আর িকছু নই, ধ ুএকটাই বিৃ । িক  িন  অব ায় ওই একটা বিৃ ও নই। কান বিৃ  নই, মন 
িন  অব ায়, িচে র এই অব ােকই বেল সমািধ। সমািধ িনেয় পের আবার িব ািরত আেলাচনা হেব।  
 

থেম মেনর চারেট অব া, ি , ি  থেক মূঢ় অব া, মূঢ় থেক িবি  আর িবি  থেক 
একা । একা  থেক িন ে  যখন চেল গল তখন আর কান বিৃ  থাকেছ না। বশীর ভাগ ে  
একা েক অিত ম করা যায় না। একা  অব া হল  স েণ পিরপণূ। স ণও িক  বেঁধ রােখ, 
গীতায় ভগবান বলেছন খসে ন ব ািত ানসে ন চানঘ, স ণী খ আর ান এই েটােক ছাড়েত 
চায় না। যিদও ভি  একটা পথ, ান একটা পথ, কম একটা পথ, এ েলা কখন মেল না, িক  ভি  
পেথ একা  অব াই িঠক িঠক েতর অব া। একা  হেয় যখন ঈ েরর সা াৎ দশন হে , ওই ঈ র 
দশনজিনত য খ ও আনে র অ ভিূত, সটােক ভ  সাধক কখন ছাড়েত চায় না। সইজ  ভ  
িন েত যেতই চাইেব না। যিদ কান ভােব িন েত চেল যায় তখন কী বলেব? যাগসূ  পেুরা 
ব ািনক প িতেত যােব, স তখন বলেব তদা ু েপ অব ান  । যিদ আিম িন  অব ায় চেল 
যাই তখন আমার য বা িবক প, সই েপ অব ান হেয় যােব। যিদ কা র িত আমােদর 
ভােলাবাসা থােক তখন এই ভােলাবাসা আমােক একা ই হেত দেব না, িন  তা অেনক দেূরর 
কথা। ভােলাবাসা হল মেনর িচ  আর অহ ােরর অব ায় থাকা। আমার িচ েক আমার ভােলাবাসার 
মা ষিট দখল কের রেখেছ ‘ওর িত আমার ভােলাবাসা আেছ’। তখন হয় ি , না হয় মূঢ় আর খুব 
বশী হেল িবি  এই িতনেটর মেধ  ঘারােফরা করেব। যত ণ এই বাধ ‘আমার ী আমােক খুব 
ভােলাবােস’ বা ‘আমার ছেল আমার াণ’ থাকেব তত ণ এই বাধ আমােদর একা েতও যেত 
দেব না, িন ে র তা কান ই নই। আিম বলড়ু মেঠর স াসী, আিম িবেবকান  িব িবদ ালেয় 
শা  পড়াই, এই আিম যখন সমািধ অব ায় যাব তখন িক িনেজেক আিম স াসী বা আচায েপ 
দখব? কান িদন দখব না। যখন আিম িনেজেক স াসী মেন করিছ তখন িক  আিম িচ বিৃ র সে  
জিড়েয় আিছ। িক বিৃ ? আিম একজন স াসী, এই স াসী বিৃ র বাধ। তার মােন, আিম যােগর 
পেথ আর এেগােত পারেবা না, কারণ ি , মূঢ় আর িবি  এই িতনেটর মেধ ই ঘুরেত থাকব। 
একাে  তা যেতই পারেবা না, আর িন  মােন সম  বিৃ  শা  হেয় িগেয় সমািধ অব ায় চেল 
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যাওয়া, সইজ  িন ে র কান ই হেত পাের না। সম  বিৃ  শা  হেয় যাওয়া মােন, যত রকেমর 
বৃি  হেত পাের, জগেতর ব াপাের আর িনেজর ব াপাের যত রকেমর িচ া ভাবনা হেত পাের সব ব  
হেয় যােব। য জগৎ এত িদন সচূনা িদেয় যাি ল, সই সচূনা দওয়া তা অেনক আেগই ব  হেয় 
গেছ, আর এখন ভতর থেকও কান িচ া-ভাবনা উঠেছ না।  

 

এখন িচ  যভােব িবিভ  প বা আকার িনে , এই ভােব এর আেগ আেগও িচে র নানান 
রকেমর পা র হেয়িছল, এই জে  যমন প বা আকার িনে  আবার আমােদর আেগর আেগর 
জে ও িচ  এইভােব অেনক প বা আকার ধারণ কেরিছল। এই ধরেণর সম  বিৃ , আমার সিৃ র পর 
থেক আমার যত জ  হেয়েছ সব এই িচে  সি ত হেয় আেছ। কত বিৃ  আমােদর িচে  জমা হেয় 
আেছ আমােদর পে  জানা অস ব। সংে েপ বলা যেত পাের অন  বিৃ  জেম আেছ। এমন অেনক 
বিৃ  আেছ য েলা অেনক িদন ধের সি ত হেয় বীজাকাের পেড় থােক। আমােদর মি  সম  বিৃ েক 
ধের রাখেত পাের না। তাই য েলােক স ধের রাখেত পাের না, সই বিৃ িলেক ছা  বীজাকাের 
রেখ দয়। অথাৎ ঐ বিৃ টা এখন  হেয় আেছ, িক  অ ল পিরি েত েযাগ পেল ই আবার 
িবরাট প ধারণ কের জীবেনর গিত পথেক অ  খােত বািহত কের দেব। মেন ক ন কউ আমােক 
অপমান কেরেছ। অেনক িদন ধের, ায় পেনর িড় বছর তার সােথ আর দখা নই। এখন এই 
বিৃ টা আে  আে  বীজাকাের ভতের চেল িগেয় িচে  জেম থাকেব। পেনর িড় বছর পর হঠাৎ তার 
সােথ আবার দখা হেয় গল, তখন সই াকাের থাকা বিৃ টা ভীষণ একটা প িনেয় বিরেয় 
আসেব। সিৃ র িদন থেক এই ধরেণর কত ল  ল  কািট কািট বিৃ  আমােদর িচে র মেধ  
বীজাকাের  হেয় রেয়েছ তার খবর আমরা িকছুই জািননা। মন আর সূ  ইি েয়র মাধ েম এই 
বীজ িল মৃতু র পের আবার যখন জ  হেব সখােনও তখন তার সােথ থাকেব। জে র সােথই এই 
বিৃ িল পাে  যােব না।  
 

অেনক ে  দখা যায় যােক ভােলা লাগল, তার সােথ কান িমল নই, চহারা, চির , 
আচরণ, ণ কানটােতই িমল নই, তবওু কন জািননা অজাে ই তােক ভােলা লেগ যাে । আমরা 
ধ ুআমােদর এই জ টাই দখিছ আর মানিছ, িক  আমােদর মন আর ইি য় তােদর সিৃ  থেক আজ 

পয  যা িকছু আেছ সব পটুিল বেঁধ সে  কের বেয় বড়াে , ধ ু মা  বাইেরর িতি য়ার জ  
অেপ া কের আেছ। বাইের থেক িঢল পড়ল আর বিৃ   হেয় গল। সম  শরীর মেনর মেধ  
পা র হেত থাকল? আমরা জািননা কন হয়? িক  এইটা জানিছ য যত ণ এই িচে র সম  

বিৃ িলর িনেরাধ না হেয় যাে , তত ণ আমােদর কা রই মুি  নই।  
 

এই অন  বিৃ েক একটা একটা কের নাশ করা কখনই স ব নয়। এই অন  বিৃ েক নাশ 
কের মানবেক মুি র িদেক িনেয় যাওয়ার জ ই যাগদশেনর আিবভাব। যাগদশন আমােদর বেল 
দেব িকভােব এই বিৃ িলেক িনেরাধ করেত হেব। ধ ুবিৃ েলােক িনেরাধ করেলই মুি  নই, চরম 
ল  হল য েলা বীজাকাের িচে র গভীের জেম আেছ সই অন  বীেজর মূেলাে দ করা। এখনকার 
বিৃ িলেক শা  কের িদলাম, িক  য েলা আেগ থেক বীজাকাের পেড় আেছ িচে র তলেদেশ, 
স িল থেক আবার বিৃ র জ  হেব। যাগদশন বেল দেব স িলেক িকভােব িনবীজ করেত হেব। 
তাই যাগদশেনর একমা  উে  হল বতমান বিৃ িলেক ব  কের আর বীজাকাের য বিৃ িল জেম 
আেছ স িলর নাশ কের আপনােক আপনার েপ িতি ত কের দওয়া। 
 

 তাহেল িক হেব – There is no future, আমােদর শখােনা হয় - Past is dead, 
future is unborn and take care of the present, but this is not in Yoga 
philosophy. Yoga philosophy is about stopping the present, destroying the 
past so that there is no future. যাগদশন আপনােক বেল দেব িক িক করেল বতমানেক 
বতমােনই ধের রাখা যােব আর এর সােথ সােথ আপনােক িশ া দেব অতীতেক িকভােব মুেছ ফলেত 
হেব আর এই েটােত সফল হেয় গেল ভিব ত বেল আর িকছুই থাকেব না। 
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 আমরা িচ ােক িনেয় ভাবিছ না, কমেক িনেয় ভাবিছ না, আর িচ া ও কেমর কথােকও আমরা 
 িদি  না। আমরা একমা  এই বিৃ টােক সবার থেক বড় কের ভাবিছ। ঐ য মেনর একটা 

িবরাট পা র হেয় যায় এটােকই আমরা ভােলা কের দখব। অব  এক রকেমরই পা র হেব না, 
মন অেনক রকেমর আকার িনেয় িনেত পাের। কত রকেমর হেত পাের সটাই মশ দখেত থাকব।  
 

বিৃ  ান মােনই িমথ া ান 
 আধ াি ক জীবেনর খঁুিটনািট জানার আ হ যােদর আেছ তােদর কােছ রাজেযাগ ছাড়া ভােলা 
িবষয় আর িকছু হেত পাের না। যারাই বেল বড়ায় সব ঠা েরর ই া, ঠা রই সব দখেবন, িতিন সব 
দখেছন, আসেল িকছু না বেুঝই এরা তাতা পািখর মত সব কথা বেল যাে  আর তা নাহেল 
লােকেদর বাকা বানাবার জ  বলেছ। তাই আধ াি ক রােজ র সম  রহ  উে াচেনর জ  
রাজেযাগ ছাড়া কান গিত নই। থেমই তাই আমরা বেলিছলাম রাজেযাগ হল আধ াি কতার িব ান। 
িব ােন যমন ইেয় ইেয় চার হেব, কান অব ােতই পাচঁ কখন হেব না, িঠক তমিন রাজেযাগ য 
পথ িদেয় আমােদর সবাইেক িনেয় যায় সই পেথ ডান িদক বাম িদক হবার কান ই নই। আমার 
মতেক যিদ অ সরণ কের চল তাহেল তিুম মা কালীর দশন পােব বা ীকৃে র ভজনা কের যাও 
একিদন তিুম ীকৃে র দশন করেব, রাজেযােগ এই ধরেণর কান িতর ব াপার নই। রাজেযাগ 
পির ার বেল দেব তামােক এভােবই যেত হেব আর এটাই হেব, ধু তামারই নয় সবার এই একই 
িজিনষ হেব। রাজেযােগ িনেজর িচ া ভাবনা, িনজ  ক নার কান েযাগ দওয়া হয় না। রাজেযাগ 

ই কের তুিম আছ এই বাধেক িনেয়। তিুম আছ এেত কা রই সে হ নই। আমার এই বাধটু  
আেছ য আিম আিছ, আিম আিছ এই বাধ আেছ বেল আিম আিছ। এই ব সত েক কান অব ােতই 
না করা যােব না। আমার আিমটােক যিদ উিড়েয় দওয়া হয় তাহেল তা আর কান িকছুই থাকেছ না। 
পত িল হেলন যাগদশেনর সূ কার। সূ কার মােন যাগদশন িচরিদন িছল, বেদর সময় থেকই যাগ 
সাধনা, তার প িত িছল, িক  পত িল  ুভােব এই দশনেক একটা জায়গায় একি ত কের র 
ভােব সািজেয় িদেয়েছন। িতিনও যাগদশেন এই এতটু  িজিনষেক মেনই চলেছন, আিম আিছ আর 
আমার এই বাধ আেছ য আিম আিছ।  
 

বিৃ  িনেয় আমরা এর আেগও কেয়কবার আেলাচনা কেরিছ, ধ ুমেন কিরেয় দওয়ার জ  
আবার এর উপর সামা  আেলাকপাত করা হে । মন য িতি য়াটা ছাড়েছ, কান ব র িতি য়া 
নয়, মি ে  ব র য ইেলি ক াল সে ত যাে  তার িতি য়া, এই িতি য়াটাই ান। সইজ  
আিম য ব  দখিছ আপিনও সই একই ব  দখেছন িক  আমােদর জেনর দখাটা য এক হেব 
তার কান িন য়তা নই। আিম িজিনষটােক য রকম দখব আপিন সই একই ব েক অ  রকম 
দখেবন। কারণ িজিনষটা আসেল িক সটা জানার কান পথ নই। এটা িঠক য একটা িকছু আেছ। 
এই য একটা িকছু আেছ সটা আমার আপনার চােখর লে র মাধ েম দশেনি েয়র ায়ুর ভতর 
িদেয় মি ে র কে  যাে , সখােন আমার আেগর আেগর অিভ তার সে  িমিলেয় আিম বলিছ এই 
িজিনষটােক বলা হয় কলম। আপিনও বলেছন এটা কলম। িক  এই কলমেক আিম যভােব দখিছ 
আপিন সভােব নাও দখেত পােরন। সইজ  আপনার জগৎ আপনার আর আমার জগৎ আমার। 
আমার জগৎ কখনই আপনার জগৎ হেব না। এখােনই আমরা দখিছ চার পাচঁ িমিনেটর কথােতই 
অবধারণা কত পাে  গল। এটাই বা ব য আমার জগৎ আর আপনার জগৎ কান িদন এক হেব না। 
মা ছেলেক যতই ভােলাবা ক, ী ামীেক যতই ভােলাবা ক িক  জেনর মন কখনই এক হেত 
পারেব না। এটাই বিৃ । তাহেল বিৃ  বলেত িক বাঝাে ? যখনই বাইেরর জগৎ থেক কান উে জনা 
বা সচূনা ইি েয়র মাধ েম মেনর কােছ পৗছঁাে  মন তখন একটা িতি য়া পাঠায়, সই 
িতি য়ােকই বলেছ বিৃ । সই িতি য়ােক জানা মােন ান। আিম আমার মেনর িতি য়ােক 

জানলাম, এই জানাটাই ান। আমােদর যখনই ান হয় তখন ব ান কখনই হয় না, আসেল বিৃ  
ানই হয়। সাধারণ মা েষর পে  ােনর এই ব াখ া ধারণা করা খুব কিঠন।  
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আমার িমি  খেত ভােলা লােগ, অমুক নানতা খেত ভােলাবােস, আমার এই রকম পাশাক 
পছে র, আপনার কােছ ওই একই রকম পাশাক পছে র নাও হেত পাের। জগেত যা িকছু িভ  িভ  
পছ  অপছে র খলা চলেছ এর সব িকছু চলেছ আমােদর মেন। সব িকছু হে  আমােদর মি ে র 
ভতের অথচ আমরা বাইেরর জগৎ িনেয়ই লাফালািফ কের মের যাি । িমক িমকােক বেল 

‘আহা! তামার কাছ থেক একট ু ভােলাবাসা যিদ পতাম’! সব ভােলাবাসা তামার মি ে  হে । 
‘আিম যিদ একট ুওখােন যেত পারতাম’, সটাও এই এখােনই হে । ‘আমার যিদ ান হত’ সটাও 
এখােনই হে । এরপর আিম ধ ান করেত বসলাম। ধ ান করা মােন িচ া-ভাবনা করা। িযিন ধ ােন 
ঠা র িকংবা মা কালীর িচ া করেছন, সটাও বিৃ  ান। যাগদশন বলেছ সম  বিৃ েক িনেরাধ 
করেত, কারণ বিৃ  মােনই িমথ া। িমথ া কন বলেছ? কারণ ওটা তা আপনার মেনর ক না। 
িজিনষটা বা িবক কী আেছ িক কের আপিন জানেবন? আর আপনার িতি য়া আর আমার িতি য়া 
কান িদন এক হেব না। িমথ া বেলই এক হেব না। িতি য়া ওটাই সিত  হেব যটা সবারই ে  
এক হেব। আপিন বলেবন ‘তা কন হেব? রসেগা া খেয় সবাই বলেব িমি ’। িক  আিম িক কের 
জানেবা য আপিন িমি  বলেত িমি ই বােঝন িকনা, বা িমি  বলেত তেতা বােঝন িকনা। যমন 
একটা রাগ আেছ রঙ কানা, এই রাগ যােদর হয় তারা িকছু িকছু রঙ দখেত পায় না। িক  তারাও 
এই িনেয়ই িনেজর মত জগৎ দখেছ, অথচ আপিন আিম য জগৎ দখিছ তারাও সই একই জগৎ 
দখেছ। অেনেক আেছ যারা নােক গ  পায় না। সইজ ই বলা হয় আপনার জগৎ আপনার জগৎ, 
আমার জগৎ আমার জগৎ। যখন কউ ধ ান করেছ তখন তার মন য বিৃ েলা ছাড়েছ সই বিৃ েকই 
তা স ধ ান করেছ। তাহেল আিম যখন ধ ােন মা কালীর প দশন করিছ আর আপিন ীরামকৃে র 
প দশন করেছন, সটাও বিৃ  ান। বিৃ  ান মা ই িমথ া। যখন আপিন বলেছন ‘সব ঠা েরর 

কৃপা’, এটাও বিৃ  ান। বিৃ  ান মােনই মেনর খলা। এটাই তা উপিনষদািদেত বলেছ আমরা 
সবাই মেনর রােজ  বাস করিছ। মেনর রাজ  মােনই িমথ া। কারণ যা িকছু হে  সটা যার যার মেন 
হে , সবারই তা একই িজিনষ হে  না, আপনার অ ভূিত, ক না কখনই সাবজনীন হেব না। আিম 
যা দখিছ সটাও আপিনও দখেছন িকনা, এটা জানার কান উপায় নই।  
 

জগেত বিৃ  ান ছাড়া িকছু হয় না। যখন আিম সাকার ই মূিত দশন করিছ তখনও সটা বিৃ  
ান। তাই ওই দশনটাও স ণূ িমথ া। তাহেল আধ াি ক ান বলেত আমরা িক বঝুেবা? ঠা েরর যা 

িকছু দশন ও অ ভিূত হেয় তার সবটাই িক িমথ া? আমরা এখােন অত  কিঠন এক তে র মধ  িদেয় 
যাি , িক  এ েলা িঠক ভােব না বঝুেল আধ াি ক তে র সূ  রহ  কান িদন আমােদর কােছ  
হেব না। এই মু েত আমােদর মন সব সময় খুব সি য়, অথাৎ অনবরত বিৃ  হেয় চেলেছ। এই বিৃ  
ওঠােক আমরা কিমেয় কিমেয় একিট িকংবা িট ঢউেয় িনেয় আসেত পাির। একটা ঢউ মােন, আপিন 
যখন ঈ েরর উপর ধ ান করেছন, ধ ান করেত করেত আপনার মেনর সব বিৃ  নাশ হেয় গেছ, 
আপনােক িপপঁেড় কামড়াে , মশা কামড়াে  কান বাধ নই, এবার একিট মা  বিৃ  ীরামকৃ  বিৃ  
বা মা কালীর বিৃ  এেস যাে । আপনার এই একিট মা  বিৃ টাও িমথ া। য যতই বলকু আমার মা 
কালীর দশন হেয়েছ বা ঠা েরর দশন হেয়েছ, যার যা িকছু দশন হয় সব দশনই মেনর ারা তরী, 
মেনর ারা উৎপ  মােন িমথ া ান।  

 

িক  ওই একিট বিৃ েক অবল ন কের অব ান করেত করেত একটা সময় সম  বিৃ  িনেরাধ 
হেয় যায়। বিৃ  িনেরাধ হওয়া মােন মন এখন সব িতি য়া ছাড়া ব  কের িদেয়েছ। সম  বিৃ  
িনেরাধ হওয়াটা িক মরা মা েষর মত? না তা নয়, পেুরা চত বান মা েষর মত। িক  সম  বিৃ  
ছাড়াটা ব  হেয় গেছ। ধ ােনর এত গভীের চেল গেছ য সখােন তার ওই শষ বিৃ টাও নাশ হেয় 
গেছ। শষ বিৃ ও যখন নাশ হেয় যায় তখন   কের কৃিতর এলাকায় যা িকছু আেছ সব িবলু  হেয় 
যায়। এইখােন এেস যাগ তখন যাগদশন হেয় যায়। যাগ তখন বলেছন, তিুম মেন করছ তামার মন 
সব িকছু করেছ, অথাৎ মন করেছ মােনেতামার মি ে র কািশকা েলা ইেলে া সে ত ছাড়েছ, িক  
এেদর িনেজর কান িকছু করার মতা নই। তাহেল ক করেছন? এর পছেন এক চত  স া আেছ, 
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সই চত  স াই সব িকছু কের যাে ন। িচ া ভাবনা কের, িবচার কের এই ত েক য দাড়ঁ 
কিরেয়েছন তা নয়। যাগ বলেব এটাই সত , এটাই আিম দেখিছ আর একট ুপেরই তিুমও দখেত 
পােব। চত  স া যখন মেনর মাধ েম সামেন আেস তখন সটা বিৃ  ান হেয় আেস। যখন যাগ 
সাধনা িদেয় এই বিৃ  ান থেম গল তখন ওই চত  স ােক বােধ বাধ করা হয়, তখনই িঠক 
িঠক চত  স ােক দখেত পাওয়া যােব।  

 

এটাই পারমািথক ান। সইজ  বলা হয় িনিবক  সমািধ না হওয়া পয  কখনই কৃত ান 
লাভ হেব না। িনিবক  সমািধ হওয়ার আেগ পয  মােন অৈ ত ান না হওয়া পয  যা িকছু আমরা 
দখিছ সবটাই িমথ া। অৈ ত ােন একা  বাধ হেয় যাে । একা  বাধ হেয় যাওয়ার পর িবিচ  
িজিনষ হয়। অৈ ত ান হেয় যাওয়ার পর তার মি ে  য িনউেরা  েলা রেয়েছ অথাৎ আমােদর য 
মন রেয়েছ, সই মন এখন কৃিতেকও দখেত পায় আবার চত  স ােকও দখেত পায়। িক  বিৃ  
ও মেনর সীমাব তা অপসািরত হেয় যাওয়ার ফেল অখ েক স আর খ  েপ দখেত পায় না। যমন 
টিলে াপ িদেয় যখন সযূেক বা য কান িবরাট িজিনষেক দিখ তখন তােক ছা  কেরই দখা যায়, 
িঠক তমিন িযিন অখ  সি দান , িযিন অন , তােঁক মন যখন দেখ তখন সা  েপই দেখ। তখন 
স দখেব ীকৃ  েপ, মা কালী েপ। িক  এখন য ীকৃ  বা মা কালীেক যভােব দখেছ আর 
আেগ য ীকৃ  বা মা কালীেক দখিছল েটাই আলাদা। এতিদন স িচ া ভাবনা কের দখিছল। 
ঠা র বলেছন – দ ােখা! বই পেড় এক রকম ধারণা হয়, িচ া কের এক রকম ধারণা হয় আর িতিন 
িনেজ দিখেয় িদেল আেরক রকম তােঁক দখা যায়। তার মােন, িতিন িযিন আেছন, িতিন অেনক সময় 
কাউেক কাউেক িনেজেক দিখেয় দন ‘এই দ া   আমার প’। িক  যটা দখাে  সটা য মেনর 
ভলু নয় এটােক বাঝা খুব মুশিকল। কারণ বশীর ভাগ ে  এটা মেনর তরী বেল পেুরাপিুর িমথ া। 
যােঁক িতিন দিখেয় িদেয়েছন, যমন ঠা র যখন খ  িদেয় িনেজর গলা কাটেত যাে ন তখন 
ঠা রেক মা কালী দিখেয় িদেলন। িক  তােঁকও মা কালী দখাে ন সই অখ  চত েক। ঠা র 
বলেছন চতে র সমুে  যন ঢউেয়র পর ঢউ আছেড় পড়েছ। থম তারঁ সই অখ  ান, ওই 
অখ  ােনর পর খ  ান। এই েপ িতিন ঠা রেক দখাে ন। জগেতর যত ান, আপনার িনেজর 
যা িকছু ান, আপনার আেশপােশর যত িকছুর ান সব আেস মন িদেয় বিৃ র মাধ েম। মন য 
িতি য়া ছাড়েছ, এই িতি য়াটাই ান, এই িতি য়াটাই আপিন। আপনার আমার ান মােন 

বিৃ র খলা, অ ানও বিৃ র খলা, আপনার চির  বিৃ র খলা, আপনার ব ি  বিৃ র খলা, জগেত 
বিৃ  ছাড়া িকছু নই। সই কারেণ এটাই সত  য তামার জগৎ আর আমার জগৎ কখনই এক হেব 
না। জন যখন পর র িমশেছ, তখন জন জেনর বিৃ র খলা চেল, একজন আরেকজনেক এক 
রকম দখেছ অ  জ  আবার তােক অ  রকম দখেছ। 
 

 িচ  িক দখলাম, বিৃ  িক, সটাও কেয়কবার আেলাচনা করা হেয়েছ আর িনেরাধ মােন 
আটেক দওয়া, মনেক আর কান ভােব পা িরত হেত না দওয়া। যমন কাদা মািটেত চরু জল 
ঢেল রেখেছন এখন সই জল য পাে েত ঢালা হেব কাদা জলটা সই পাে র আকার িনেয় নেব। 
যিদ মািটটা কাদা থেক একট ুশ  হেয় যায় তাহেল সই মািটটােকই কান আকার িদেত গেল আেরা 
বিশ পির ম করেত হেব। মািটটা যিদ এেকবাের িকেয় শ  ঢলা হেয় যায় তাহেল সই মািটেক 
কান আকার িদেত গেল আরও বিশ কাঠখড় পাড়ােত হেব। শ  মািটর ঢলাটােক ভা েত হেব, 
তারপর জল ঢেল নরম করেত হেব। িক  মািটেক যিদ আ েন পিুড়েয় দওয়া যায় তাহেল ঐ মািট 
িদেয় আর কান কাজ করা যােব না।  েত ক মা েষর মন িঠক এইভােবই কাজ কের। আমােদর 
েত েকর মন এখন কাদা জল মশােনা অব ায় রেয়েছ। একট ুভােলাবাসা পেয় গল আর সে  সে  

মন আেবেগ বশীভতূ হেয় গল, একট ুবােজ কথা কউ বেল িদল তৎ ণাৎ মজাজ িতিরি  হেয় মেনর 
মেধ  ােভর ঝড় বইেত থাকল। অেটাআলা থেক  কের অিফেসর কারখানার কমচারীরা, করানী 
থেক অিফসার সবারই মেনর অব া এই রকম। যই িকছু পেয় গল তখন রাজা হেয় গল। জেল 
আর কাদায় িমেশ থাকেল যাগী হওয়া যায় না, যাগী হেত গেল মািটটা একট ুশ  হেত হেব। মািটর 
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মেধ  য জলটা িমেশ আেছ সই জলটােক আেগ িকেয় ফলেত হেব, তা না করেল কাদাজল য 
পাে  রাখেবন সই পাে র আকার িনেয় নেব, এই হািস এই কা া, এই ঝগড়া এই ম। এক 
মহারােজর কােছ এক শাকাত ভ মিহলা কা াকািট করিছল, িকছু িদন আেগ তার ামী মারা গেছ। 
মহারাজ ঐ কা ার মেধ ই হঠাৎ ভ মিহলােক িজে স করেছন ‘মা, আপনার নািতিট কমন আেছ’। 
ভ মিহলার কা া ত ুিণ থেম গল, আর িক আেবেগর সে  বলেত  কের িদেলন ‘ওঃ, নািতর 
কথা আর বলেবন না মহারাজ, িক িমি ই না হেয়েছ, আর এখনই কত রকেমর িুমই না করেত 
িশেখেছ’। এই কা া এই হািস। নািতর কথা বলেতই মৃত ামীর কথা ভেুল িগেয় মুেখ হািস ফেুট 
গল। মেনর কান ভারসাম ই নই, য যাগী হেব স যখন য িচ াটা ধের িনল তােক সখান থেক 
িকছুেতই আর িবচু ত করা যােব না। যাগীর মন এত চ  শি শালী হেয় যায় য এমন িক স 
িনেজর সবনাশেকও ে প কের না। পরুােন িকছু িকছু কািহনীেতও আেছ, কান ঋিষর একটা 
মেয়েক দেখ পছ  হেয়েছ, তখন পিৃথবীেত এমন কান শি  নই য এখন ঐ ঋিষেক আটকােত 
পারেব। ঋিষর িনেজর সবনাশ হাক িকংবা ঐ অ রার সবনাশ ক ক, স যােবই। এই ধরেণর 
সবনােশর কবেল যােত যাগীরা না পেড় যায় তাই থম অব ােতই যােগর িশ েদর িকছু েয়াজনীয় 
িশ ণ দওয়া হয়। এই িশ ণ েলা ধুমা  য যারা চারী স াসী হেবন তােদর জ ই নয়, 

এ েলা গৃহ  ভ েদরও অভ াস করা অত  েয়াজনীয়। যারাই জপ ধ ান করেবন তােদরেকই সাবধাণ 
হেত হেব যােত না পরবিত কােল মেনর ভারসাম  ন  হেয় িগেয় সবানােশর কবেল পেড় যেত হয়। 
যারা চরু জপ ধ ান কেরন কা র উপের যিদ কান কারেণ তােদর াধ এেস যায় তাহেল তার 
সবনাশ না হওয়া পয  স শা  হেব না। জপ ধ ান কের তার মেনর মতা এমন বেড় গেছ য, 
এরপর যিদ কা র উপের তার রাগ এেস যায় আর রােগর মাথায় যিদ বেল দয় ওর সবনাশ হাক, 
ওর সবনাশ তখন হেত বাধ । 
 

 যারা ঠা েরর ভ , অেনক িদন ধের জপ ধ ান করেছন, তাঁেদর কােছ এ েলা খুব 
হতাশাব া ক মেন হেত পাের। িক  এইটাই বা ব। অথচ সমােজর চািরিদেক তািকেয় দখুন, সবাই 
িক  চাইেছ যাগ অভ াস করেত। িক  এই য পাচঁটা মেনর অব ার কথা বলা হল, এেদর মেধ  ঈ র 
দশন কার হেব? যােদর মন একা  হেয় গেছ, আর একা তাই যােদর াভািবক অব া, খুব বিশ 
হেল বা   খলা হেত পাের িন  আর একা র মেধ , এই ধরেণর একা  যােদর হেয়েছ তারাই ঈ র 
দশন করেত পােরন। িক  যারা িবমূঢ়, িবমূঢ় হল গ ব, য , িবদ াধর, অ রা এেদর াভািবক অব া, 
িক  ঈ র দশন করার ে  তােদরেকও বাদ িদেয় রাখা হেয়েছ। দবতােদর অব ায় িকছুটা মানা 
যায়। মােন যখন ই , িম , ব ণ এেঁদর মত মন একা  হেত  হেব তখন িঠক আেছ। শচীন 
ত লুকার বা ওর মত যসব খেলায়াড় য ি েকটটা খলেছ, এরা এই ধরেণর একা  অব ায় আেছ 
বেলই এত দ । এরা যিদ জপ ধ ােন নেম পেড় তাহেল তােতও তারা খুব তাড়াতািড় উ িত কের 
িনেত পারেব। অব  অ া  িদেক এরা িনেজেদর খুব বিশ জিড়েয় রেখেছ বেল যােগর পেথ 
আসেবই না। িক  যিদ যােগ নেম পেড় তাহেল এরাই হয়েতা িবরাট যাগী হেয় যােব।  
 

 রাজেযাগ আপনােক কান উপেদশ দেব না, আপনােক এটা ওটা করেত বলেব না। ভি েযাগ 
বলেব তিুম এই কর সই কর, ত  বলেব তিুম এতবার ম  বল, এইভােব ফলু দাও। রাজেযাগ এসব 
িকছুই বলেব না, ধ ুবলেব তিুম অভ াস করেত চাও? তাহেল তিুম আেগ িনেজেক িবে ষণ কের দখ 
তিুম মেনর কান অব ােত দািঁড়েয় আছ। আিম এখােন আিছ। িঠক আেছ তাহেল এখান থেক 
আমােদর যা া  করা যাক।  
 

জড় ও চতেন তফাৎ কাথায় 
 এই জগেত যত সজীব পদাথ আেছ, সবারই ইি য় আর মন আেছ। সজীব আর িনজীব এই 
ইেয়র মেধ  পাথক  কের দয় এই ইি য় আর মন। এই জেলর বাতেলর মন আর ইি য় নই, এটা 

তাই জড় পদাথ, বাতেলর প  লূ ভতূ ছাড়া আর িকছু নই। িক  যত সজীব পদাথ, স গাছ িকংবা 
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এ িমিবয়া থেক মা ষ পয  সম  াণীরই একাদশ ইি য় আেছ – দশিট ইি য় আর একাদশ হল 
মন। এই েটা িক  সই এক ব  থেকই উৎপ । িনজীব বাতেলরও িকছু পদাথ আেছ, য েলা 
সজীেবর মেধ ও আেছ। যিদ বাতলটা কউ ভে  ফলেত চায় তাহেল এও সামা  হেলও একটা বাধা 
দেব। একটা পাথেরর উপের যিদ হাতিুড় মের ভা েত যায় পাথরটাও বাধা দেব, তাই থেমই 
পাথরটােক ভা েত পারেব না। আমােকও যিদ কউ মারেত আেস আিম বাধা দেবা। এই রকম িকছু 
সাধারণ িজিনষ েটােতই আেছ। িক  সব থেক বড় পাথক  এেস যায় ইি য় আর মেনর ব াপাের। 
ইি য় আর মন নই বেল এই বাতেলর কান সূ  শরীর হয় না। সূ  শরীর হয় না বেল এেদর 
জীবা া নই। জীবা া নই বেল জেড়র পনুজ ািদর  নই। তেব কান কান সময় জীবা া 
েয়াজন হেল জেড়র মেধ  আ য় িনেত পাের। যমন বািড়র ভতের আমরা আ য় িনেয় থািক। জড় 

আর চতেনর মেধ  এটাই সব থেক বড় পাথক । 
 

 গাছপালা, প পািখ এেদরও িচ , মন আেছ। আচায জগদীশ চ  বাস যখন বেলিছেলন য 
গােছরও াণ আেছ, রাজেযােগর দিৃ েকাণ থেক িতিন সিদন কান নতনু কথা বেলনিন। রাজেযাগ 
থম িদন থেক বেল এেসেছ গােছরও াণ আেছ, আর রাজেযােগর মৗিলক দশন বলেছ গােছরও মন 

আেছ, গােছরও ইি য় আেছ, িক  এই ইি য় আর মন াকাের আর িনি য় অব ায় রেয়েছ। িক  
মা েষর ে  এ িল খুবই কাশমান আর সি য়। মা েষর মেধ  িচ , মন, বিু  আর অহ ার 
পির ার আলাদা ভােব দখা যায়। রাজেযাগ পির ার ভােব বেল দয় যত ণ এই চারেটেক  কের 
আলাদা না করা যাে  ততিদন স পু ষেক উপলি  করেত পারেব না। এইজ ই বলা হয় ম  
জ ই  জ । কারণ এই ম  দেহই এই চারেটেক, মােন িচ , মন, বিু  আর অহ ারেক 
আলাদা আলাদা কের দখা স ব।  
 

তাহেল িক মা েষর থেকও কান উ  অব া আেছ? অব ই আেছ। রাজেযাগ কখনই বলেব 
না য মানব জািতই সবে । য াণী এই চারেটেক পাথক  করেত করেত যত দরূ যাওয়ার মতা 
রােখ সই ািণ তত উ ত। আর যত স উ ত হেব তার তত িববতন হেব। যার মেনর এই মতা 
যত কম স তত নীেচ। িঠক এই জায়গােত ডারউইেনর ম িববতনবাদেক রাজেযাগ পেুরা সমথন 
কের। ি তীয় ণী আর াদশ ণীর এই েটা ােশর ব বধােণ আমােদর মেন অেনক িববতন হেয় 
গেছ, এখান থেক আেরা িববতন হেত হেত আেরা উ ত হেয় যােবা। অেনেক হয়ত বলেব বয়  
মা ষরা যবুক ছেলেদর সে  ট া িদেত পারেব না, তাহেল এখােন িকেসর উ িতর কথা বলা হে ? 
কারণ বয় রা িচ , মন, বিু  আর অহ ারেক অ  বয়সীেদর তলুনায় বিশ আলাদা কের দখেত 
পান। তাঁরা অ ভব করেত পােরন য আমার শরীের এখন িতি য়া আসেছ, তাছাড়া মেনর আেবগ 
িলেক তারা অিভ তার িনিরেখ সহেজই বঝুেত পােরন। বয় েদর তলুনায় অ  বয়সী ছাকরােদর 

মন, শরীর আর ইি েয়র মতা ও জার অেনক বিশ থাকেত পাের িক  অত  আেবগ বণ হয় বেল 
যবুক বয়েস এই চারেটেক পথৃক কের দখেত পাের না। বয় েদর ইি েয়র য িল বল হেয় গেছ 
িঠকই, িক  সই তলুনায় তােদর সূ  ইি েয়র মতা অেনক বিৃ  পেয় গেছ, িবচার শি  আর 
অিভ তা অেনক বিশ হয় বেল বয়  লাকেদর কােছই মা ষ পরামশ িনেত এিগেয় আেস। 
 

 আমােদর ইি েয়র সব কিট য  – দিৃ , বণ, াণ, শ ইত ািদর মাধ েম িচে র মেধ  
বাইের থেক অনবরত সচূনা আসেছ, যার ফেল িচে র মেধ  সব সময় তালপাড় হেয় যাে । এই 
তালপাড় যখন  হয় তখন আবার নতনু অেনক িকছু হেত আর  কের দয়, আিম কথা বলেত 
আর  করিছ, িকছু কাজ করেত আর  করিছ, আর আমার মন নানা ধরেণর িচ ােত আ  হেয় 
পড়েছ। যাগ বলেছ এটােক আটেক দাও – বিৃ েলােক িনেরাধ কর। িঠক আেছ, য কেরই হাক 
আিম আমার িচ বিৃ েক আটেক িদলাম। িক  তারপর িক হেব? এইবার ততৃীয় সূে  বেল িদে  
িচ বিৃ  িনেরাধ হেল িক হেব। এটাই রাজেযােগর conclusion।  
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 থম সেূ  ধ ু বেল দওয়া হল আমরা যােগর আেলাচনা  করিছ, ি তীয় সেূ  এেস 
বলেছন যাগ মােন িচ বিৃ  িনেরাধ। িচ বিৃ  িনেরাধ িকভােব করেত হেব সটাই আমরা শখােত 
যাি । িচ বিৃ  যিদ িনেরাধ হেয় যায় তাহেল িক হেব? তদা ঃু েপহব ান  ।।৩।। যার 
িচ বিৃ  িনেরাধ হেয় যােব স তার বা িবক েপ অব ান করেব।  
 

আমােদর কৃত প িক? রাজেযাগ কখনই কৃত েপর ব াখ া করেব না। রাজেযােগর 
সাবজনীনতার মূল  এই ততৃীয় সেূ র মেধ ই রেয়েছ। যিদ কউ মেন কের তার বা িবক প স 
ভগবান ীরামকৃে র স ান, যখন তার িচ বিৃ  িনেরাধ হেয় যােব তখন স সিত  সিত ই িনেজেক 
ীরামকৃে র স ান েপ দখেত পােব। যিদ বেল ‘অহং াি ’, িচ বিৃ  যখন িনেরাধ হেয় যােব 
ে র সে  িনেজেক এক দখেব। তিুম িনেজর পেক যমন ভাবেব সই পেকই তিুম উপলি  

করেব। গাপীরা বলেছ – আিম কৃ  হেয়িছ, মােন এটাই গাপীেদর প। গাপীেদর িচ বিৃ  িনেরাধ 
হেয় যাওয়ােতই তারা ীকৃে র সে  িনেজেদর এক দখেছ। ীকৃ , ীরাম, ীরামকৃ  এনারা হেলন 
চত প (conscious principle)। রাজেযােগ চত েক পু ষ নােম অিভিহত করা হয়। 
চত েক যমন রাজেযােগ পু ষ বলেছ আবার বদাে , ভি শাে  অ  অ  নােম উে খ করেব। 

 

বিৃ  আর ব ি  এক 
 িচ বিৃ  িনেরাধ হেল আিম না হয় আমার পেক দখব, িক  এখন য অব াটা দখিছ এটা 
তাহেল িক? এখন িক তাহেল আমার েপ আিম নই? আিম তা জািন আিম একজন গৃহী, িকংবা 
স াসী। এই অব াটা বাঝাবার জ  এইবার রাজেযাগ তার মূল ব ব   করেব। এত ণ বলা হল 
আমােদর উে  হে  িচ বিৃ েক িনেরাধ করা, আর তারপের বলল িচ বিৃ  িনেরাধ করেল িক হেব 
– তিুম তামার েপ অব ান করেব। িক  আমার তা িচ বিৃ  িনেরাধ হয়িন, তাহেল এই য আিম 
য িনেজেক এখন য অব ায় দখিছ এটা তাহেল িক? আিম িক, এখন িক েপ আিছ? এবার 
রাজেযাগ িচ বিৃ  িনেরাধ আর েপ অব ান এই েটার মাঝখােনর অব াটােক পির ার কের 
বাঝাবার জ  িব তৃ ভােব বলেত থাকেব। 

 

 তখন রাজেযাগ বলেছ িচ বিৃ  িনেরাধ যত ণ না হে  তত ণ বাকী সময় তিুম 
বিৃ সা প িমতর ।।৪।। অ  সমেয় তিুম বিৃ র সে  এক হেয় আছ। যত াণী আেছ, দবতা, 
মা ষ, প , পািখ, কীট, পত , বৃ , লতা সবাই িচ বিৃ র সে  একা  হেয় আেছ। িক রকম এক? 
এ িুণ যিদ কউ এেস গালাগাল দয় তাহেলই মেনর মেধ  াধ উৎপ  হেয় সই াধ বিৃ র সােথ 
এক হেয় যাব। িক  আসেল আিম আর আমার াধ েটাই আলাদা, িক  এখন এক হেয় গেছ। এই 
জায়গা থেক আমরা মেনর সূ  অব ােত েবশ করব। এখন রাজেযাগ য িজিনষ িলেক সামেন িনেয় 
আসেছ এ েলােক আমরা যিদ িচ া ভাবনা না কির তাহেল রাজেযাগ িক বলেত চাইেছ তার িকছুই 
বঝুেত পারব না। এর আেগ যা যা বলা হেয়েছ তা হে  অ ভিূত সােপ , আর এখন য কথা েলা 
বলা হেব এ েলা অ ভিূত সােপ  নয় এ েলা সবই িচ া সােপ । য কান আচােযর পে  এ েলা 
বাঝান খুব মুশিকল হেব যিদ না আমরা আমােদর িচ া ভাবনােক েয়াগ না কির।  

 

 কউ হয়েতা চ  রেগ গেছ, তােক যিদ ভােলা কের বাঝান হয়, তবওু স রাগ থেক 
বিরেয় আসেত পারেব না। আিম কাউেক চ  ভােলাবাসিছ, কউ যিদ সাবধান কের বেল তিুম িক  
িবপেদ পড়েব। আিম কণপাত করব না। াধ, ভােলাবাসা, ঃখ এ েলা সবই এক একিট বিৃ , যটা 
আমােদর িদেয় িকছু কিরেয় নেব। িক কিরেয় নেব? মনেক ি , মূঢ় আর িবি  অব ায় ঘারােব। 
আমােদর ব াি  এখন এই বিৃ র সােথ এক হেয় আেছ। কা র ওপর যিদ খুব িবরি  এেস যায় 
তখন তার সব িকছুই খারাপ বেল মেন হেব। স যিদ সিত ই কান ভােলা কাজ কের থােক িক  এই 

াধ বিৃ  আমােক বলােত থাকেব – ছাড় তা! ও আবার ভােলা কাজ করেব! কারণ আমার মেন তার 
স ে  এেতা ঘৃণা এেস গেছ য ওর নাম নেলই মনটা ঘৃণার একটা আকার িনেয় িনে ।  
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 লায়লা-মজ র িবখ াত কািহনীেত লায়লা নািক খুব কােলা িছল, আর দখেতও নািক খুব একটা 
আহামির িকছু িছল না। আর এই লায়লা মজ র জ  েটা উপজািতর মেধ  এক অ ি কর লড়াই 
হেয়িছল। রাজা এই ই উপজািতর পর েরর লড়াইেত হ ে প কের মজ েক ডেক বলেছন ‘মজ , 
লায়লার চহারার তা এই িছিড়, তার ওপের গােয়র রঙ এত কােলা, িক দেখ তিুম ওেক এেতা 
ভালবাসেত গছ’। তখন মজ  রাজােক য কথািট বলল সটাই পের একিট িবখ াত উি  হেয় 
িগেয়িছল। মজ  বলেছ ‘জাহঁাপনা! আপনার চাখ িদেয় লায়লােক দখেবন না, আমার চাখ িদেয় 
দখুন’। এটাই হল আসল কথা। শ িপয়র বলেছন ‘Beauty lies on the eyes of the 

beholder’. িক  রাজেযাগ বলেব – No it does not lie in the eyes of the beholder, it 
lies in the Vritti of the beholder. মা য িনেজর স ানেক ভােলাবােস, ছেলেক দখেত যত 
ৎিসৎই হাক, ভাব যত খারাপই হাক মােয়র মন ছেলর িত ভােলাবাসায় ডুেব আেছ, ছেলর 

কথা ভাবেলই মন কমন হেয় ওেঠ।  
 

 রাজেযাগ বলেছ আমােদর িচে  বিৃ র ঢউ ওঠার িবরাম নই। পু েরর জল শা , িক  
মাগত পু েরর জেল চািরিদক থেক পাথর পেড়ই চেলেছ আর পু ের ঢউ উেঠই চেলেছ, ঢউেয়র 

আর শষ নই। যাগ বলেব থেম এই পাথর ফলাটা ব  কর। পাথর ছাড়ঁা ব  হল। তারপর বলেব 
ঢউটা একট ুথামেত দাও। ঢউ থেম গল। এখন িক হেব? এবাের জানেত পারেব জেলর তলায় িক 
আেছ। মন িঠক এই রকম, অনবরত মেনর মেধ  তর  উেঠ মনেক সব সময় িব ু  কের রেখেছ। 
ধ ু য িব ু ই কের রেখেছ তা নয়, মন নানান আকৃিত িনেয় িনে । িকেসর আকৃিত? আেগ য 

উপমাটা দওয়া হেয়িছল, কাদাজলেক বাতেল িদেয় িদেল কাদাজল বাতেলর আকার িনেয় িনল। যখন 
য পাে  ঢালা হে  সই পাে র আকার িনেয় িনে । মেনর বিৃ েক থামােনার কথা র , মেন য 
বিৃ টা উঠেছ সই বিৃ র সােথ িমেশ িগেয় মন পুেরা ঐ বিৃ র প িনেয় িনে । এবার কউ যিদ 
ই মে র জপ করেত  কের যাগ পেথ কান ভােব িনেজেক একা েতও িনেয় যেত স ম হয়, 
হঠাৎ স দখেত পােব – আের তাইেতা! কাথাও িকছু একটা গালমাল আেছ। তখন িক  স জগৎেক 
অ  ভােব দখেত  করেব। আবার এই একা েক থািমেয় িদেয় আেরক ধাপ এিগেয় িগেয় িন  
অব ায় চেল গেল তখন স েপ অব ান করেব। তাহেল এত ণ িকেস অব ান করিছল? বিৃ  
ােন অব ান করিছল। বিৃ  ান আর প ান েটা আলাদা। মন য চ ল হেয় এক একটা বিৃ র 

আকার ধারণ করেছ, তখন স আর তার বিৃ  এক হেয় যাে । আমােদর মেধ  যখন কাম ভাব জাগেছ 
তখন কাম ভাব আর আমরা িক আলাদা? কখনই আলাদা হেব না, েটা এক থাকেব। আপিন আিম 
ক? আমােদর বিৃ  যা সটাই আিম আপিন। তাহেল যখন সব বিৃ  থেম গল তখন িক আমােদর 
অি  চেল যােব? একজন পি ত িনেজেক ভাবেছ আিম পি ত, আর পি ত মেন করেছ আিম অমুেকর 
ামী, অমুেকর িপতা ইত ািদ। ঠা র বলেছন এ েলাই উপািধ। উপািধও যা বিৃ ও তাই। িক  বিৃ েত 

বাইেরর ানটাও এেস যায়। আিম আর আমার মন এক, মন যমন যমন আকার ধারণ করেছ আিমও 
সই আকােরর সে  এক হেয় যাি । এবার সম  বিৃ  থেম িগেয় মন িন  হেয় গল তখন 
তদা ঃু েপহব ান  ।  
 

এখন এই অব ায় কউ যিদ ভগবান বেু র মত বেলন শূ বাদ, িনবাণ মােন িকছু নই, 
একিদক থেক তা িঠকই বলেছন। তারঁ কােছ জগৎ তা আর নই, দীেপর িশখােক ফুঁ িদেল যমন 
িনেভ যায়, িন  অব ায় তার কােছ জগৎটাও িনেভ গেছ। িতিন যখন সমািধ অব া থেক নেম 
আসেছন তখন আবার জগৎ দািঁড়েয় যাে । িক  এটা কান জগৎ? আসেল আবার বিৃ ই সিৃ  হে । 
ঠা র যখন সমািধেত চেল যেতন তখন তারঁ আর কান িকছুর বাধ নই, সব িকছু মুেছ গেছ। এবার 
সমািধ অব া থেক যখন িতিন নেম আসেছন তখন িতিন থেম কাথায় আসেবন? একা  অব ায় 
যারঁ ধ ান করিছেলন, ঠা র একা  অব ায় মা কালীর ধ ান করিছেলন, সমািধ অব া থেক নেম এেস 
ঠা র সই মা কালীেকই দখেবন। এরপর আে  আে  মা কালীেকও দখেছন আর আেশপােশর আরও 
অেনকেক দখেছন। তখন িতিন কী দিৃ েত সব িকছুেক দখেবন? তলুসীদাস বলেছন িসয়ারাম ম ায় 
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সব জগ জা , সম  জগৎেক দখিছ সীতা আর রামচ । িঠক তমিন ঠা রও দখেছন মা কালীই এই 
জগৎ েপ িবরাজ করেছন। 
 

 ক না করা যাক, একজন ীরামকৃে র ভ । িতিন বেস আেছন, তারঁ মন এখন িবি  
অথাৎ মন স েণর অব ায় চেল গেছ। সই স ণ থেক িতিন অিত  স েণ চেল িগেয় একা  
হেয় গেছন, একটাই মা  বিৃ  ীরামকৃ । সখান থেক আে  আে  ীরামকৃ  বিৃ ও চেল গল, 
মােন িনিবক  সমািধ হেয় গল। তখনও সব িকছুই আেছ, জগৎ আেছ, জগেতর ি য়া আেছ িক  সব 
মৃত। িক  িতিন মৃেতর মত নন, মুছা অব ােতও নই। িতিন তখন অত  ােনর অব ায় আেছন। 
ঠা র বলেছন সাধারণ জীেবর িনিবক  সমািধ লােভর পর এ শ িদন পের শরীর চেল যায়, একমা  
অবতার ও ঈ রেকািটরাই িনিবক  সমািধর পেরও শরীর ধারণ কের রাখেত পােরন, কান কান 

ে  তারঁা ঈ েরর ই ায় ফরত আেসন। তার মােন, যারঁাই যাগী তারঁাই অবতার বা ঈ রেকািট 
আর তা না হেল তারঁ িনিবক  সমািধ হয়িন। ঠা েরর কথা অ যায়ী এটাই সহজ যিু । ঠা েরর কথা 
যিদ মেন নওয়া হয় তাহেল রামা জ, মা াচােযর মত যারঁা িছেলন, হয় তােঁদর িনিবক  সমািধ 
হয়িন, আর তা নাহেল তারঁা ঈ েরর িবেশষ আেদশ পেয়েছন। িক  তােঁদর কথার সােথ এই িনিবক  
সমািধ অব ায় অৈ েতর ব াপারটা িমলেছ না। তাহেল বলেত হয় যত বাবাজী আেছন, যাগী আেছন 
তােঁদর িনিবক  সমািধ হয়িন। যিদ িনিবক  সমািধ হয় তাহেল তারঁ শরীর থাকেব না, আর যিদ 
িনিবক  সমািধর পর শরীর থােক তাহেল বঝুেত হেব তারঁ উপর ঈ েরর িবেশষ আেদশ আেছ। ঠা র 
আবার আচায শ েরর নাম বলেছন, নারেদর নাম বলেছন, এনারা ঈ েরর আেদশ া । আমরা যিদ 
ক না কের িনই যাগশা  যটা িন  অব ার কথা বলেছ সটা ঠা র য িনিবক  সমািধর কথা 
বলেছন তার থেক হয়েতা অত উ  অব া নয়, যটা বদা সার ে  সমািধবান ব ি েদর িবদ, 

িবদ বরীয়া   ইত ািদ ভােব ণীিবভাগ করা হেয়েছ। অথচ ঠা র কাথাও এইভােব ানীর 
ণী িবভাগ করেছন না। এ েলা আসেল বিু র খলা মা , এ েলােক িনেয় যত কম আেলাচনা করা 

হয় ততই ভােলা। যাই হাক, আমরা ধের িনি  িতিন িনিবক  সমািধর এক ধাপ নীেচ আেছন। এবার 
িতিন যখন সমািধ অব া থেক বা  জগেত ফরত আসেছন, ধ ন িতিন ঠা েরর ম  জপ কের 
সমািধর অব ায় চেল িগেয়িছেলন, তাহেল ফরত আসার পর থম বাধ তারঁ িক হেব? ীরামকৃে র 
বাধটাই থম আসেব। ঠা েরর ে ও তাই হেয়িছল। যখন তাতাপরুীর কােছ বদা  মেত সাধনা 
করেছন তখন তাতাপরুী ঠা রেক অখ  জগেত িনেয় যাওয়ার জ  র মাঝখােন কােঁচর টকুেরা িদেয় 
আঘাত করেতই ঠা েরর এত িদেনর সই মা কালীও উেড় গল। সখােনও শষ য দশন হে  সটাও 
মা কালীর দশনই হে । িক  তারপেরই তারঁ মন অখে  লীন হেয় গল। ঠা র বলেছন ‘ ান অিস 
িদেয় মা কালী ি খি ত কের িদেতই আমার মন   কের অখে  লীন হেয় গল’। িক  কথামৃেত তা 
পাতায় পাতায় মা কালীর নাম। য মা কালীেক ান অিস িদেয় ঠা র ি খি ত কের িদেয়েছন সই মা 
কালী আবার কাথা থেক এেস গেলন? যিদ ঠা েরর জীবেন মা কালী আের িফের না আসেতন 
তাহেল বঝুেত হেব িকছু গালমাল আেছ। কারণ সমািধ অব ায় যাওয়ার যমন একটা ি য়া আেছ 
তমন সমািধ থেক ফরত আসারও একটা পির ার ি য়া আেছ। সমািধেত যখন লীন হন তখন 
শষ য শ টা তারঁা শােনন, যখান থেক জগৎেক ছেড় িদে ন তা হল ও ঁজাতীয় িকছু একটা শ । 
এই কথা ি ান মরমীয়া সাধকেদর অিভ তােতও পাওয়া যায়, মুসলমানেদর ফীেদর অিভ তার 
বণনােতও পাওয়া যােব। এবার যখন িতিন ওখান থেক ফরত আেসন তখন িঠক এই একই ি য়ােত 
ফরত আসেছন। ীরামকৃে র িযিন সাধক িতিনও ফরত আসার সময় দখেছন ও ঁতারপর ীরামকৃ । 
ীরামকৃ  থেক আবার আে  আে  সিৃ  যমন িছল িঠক সই আেগর অব ায় িফের আেসন। এই 

সিৃ টা তাহেল কাথা থেক এেলা? ীরামকৃ  থেক। যাগীরাও িঠক এই একই ভােব দেখন সিৃ  ও ঁ
থেক এেসেছ, িনত  তারঁা এটাই দখেছন। ঠা র সব সময় মা কালীর ভাব িনেয় থাকেতন। ফেল 
সমািধেত যাওয়ার আেগ মা কালী, ফরত আসার সময় থেম মা কালী, তারপর মা কালী থেক সম  
জগৎ বিরেয় আসেছ। ঠা র তাই বলেছন মা কালী হেলন অন  সিবনী। িঠক তমিন যারঁা 
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ীরামচে র সাধনা কের সমািধেত লীন হেয় যাে ন, তারঁাও ফরত আসার পর দেখন ীরামচ  
থেকই পেুরা জগেতর সিৃ । যারঁা িনরাকার সাধক, তারঁা দেখন ও ঁএ সব িকছু লয় হেয় যাে  আবার 
ও ঁ থেকই সব িকছুর সিৃ  হে । যখন মা কালী, ও,ঁ ীরামচ , ীরামকৃে  ফরত আসেছন তখন 
এটাও বিৃ  ান। ঠা র যখন মা কালীেক শষ দখেছন, তখন ঐ অব াটাই মেনর একা  অব া। মা 
কালীেকও এবার সিরেয় দওয়া হল, এটাই তখন ঠা েরর িন  অব া। 
 

 এখন ীরামকৃে র একা  থেক িন েত যা া চলেছ, সই সময় তাতাপরুী িনেজ িন  
অব ায় আেছন। এখােন েটা সমান হেব না, কারণ অবতােরর য ান তার সােথ তাতাপরুীর ান 
কখন সমান হেব না। তফাৎ হেলও যখােন প দশন হে , সটা পেুরাপিুর বিৃ  ান, তার পেরও যা 
যা আসেছ সবটাই বিৃ  ান। এই বিৃ  ানেক আিম আমার থেক আলাদা কের িদেত পাির না। 
কারণ আিম আর আমার মনেক আমার থেক আলাদা করা যায় না, কারণ মন সব সময় বিৃ  েপ 
থােক। যখন বিৃ  থেম যােব তখন কী আিম? এটাই আসল আিম। সাধারণ অব ায় আিম আমার বিৃ  
এক, এই এক অব ায় যটােক আিম বলিছ সটা আসেল বিৃ । যখন বিৃ  থেম যােব তখন আসল 
আিমটা এেস যােব, য আিমটা বিৃ র সে  এক কের রেখিছল সই আিমটা তখন আর থাকেব না। 
সইজ  যােগর কাজই হল িচ  বিৃ  িনেরাধঃ।  

 

উপিনষেদর একিট মূল ত  হল আ ৈ ক  – আ াও যা ও তাই। আ ােক ব াখ া করা 
হেল েকও ব াখ া করা হেয় যােব। তেব েক ব াখ া করা যায় না, িক  আকার ইি েত বাঝান 
যায়। েক ব াখ া করার পর বলেব তিুমই সই। এই একটা িজিনষেক বাঝানর জ  উপিনষদ 
আরও অেনক িকছুেক ঘুিরেয় ঘুিরেয় আেলাচনা করেব। ভাগবতািদ সম  পরুােনর একটাই মূল ব ব , 
িযিন ভগবান নারায়ণ িতিনই সব িকছু হেয়েছন। ভগবান নারায়ণ িক কের সব িকছু হেয়েছন ভাগবত 
সটােকই ঘুিরেয় ঘুিরেয় সিৃ ত  আর নানা রকেমর করণ িলেক িনেয় আেলাচনা করেত থাকেব। সব 
আেলাচনার একটাই উে  ভগবানই সব িকছু হেয়েছন বাঝান। উপিনষদ ও পরুােনর দিৃ ভ ীর 
বাইের যাগ পেুরাপিুর অ  এক ত  পথ ধের এিগেয় গেছ। যাগ একবারও তে  যােব না, 
ঈ র তে ও যােব না। যােগর মূল ক  আপনােক আমােক িনেয়, আপিন বা আিমই যােগর একমা  
ক । আিম মােন আমার মন, মন না থাকেল আিমও আসেব না। আমােদর মি  সি য় থাকা মােন 
মি ে র মেধ  িনউেরা েলা অথাৎ কািশকা েলা কাজ কের যাে । িনউেরােনর কায েলােকই 
বলেছন বিৃ । আর বিৃ  সমূহেক িনেয় তরী হয় মন। এখন একিট কািশকা একা কাজ করেত পাের 
িকনা, এটা হল িনউেরা িব ােনর ব াপার। িনউেরা িব ানীরাও িঠক জােনন না মি ে র কািশকা েলা 
কীভােব কাজ কের, কীভােব এেদর িনয় ণ করা যায়। আমরা পির ার বিুঝ আিম আিছ আর আমার 
মন আেছ, আর আমার মন নানা রকম কাজ কের। ি য়জনেক দখেল মন আন  পায়, অি য় িকছু 
ঘটেল ক  পায়। অি য় িকছু হওয়ার স বনা থাকেল মন ভয় পায়। মেনর এই কাযেক উপমা দওয়ার 
জ  বলা হয় মন যন একটা জলাশয়। জলাশয় িঢল ফলেল যমন জেল ঢউ ওেঠ, একটার পর 
একটা ঢউ উঠেতই থােক। জলাশেয় যিদ মাগত িঢল বা পাথর পড়েত থােক জলাশেয়র জেল ঢউ 
ওঠাও ব  হেব না, অনবরত ঢউ উঠেতই থাকেব। এই য ঢউ সমূহ এটােকই বলা হয় বিৃ । আমার 
মন আেছ এেত কান সে হ নই, আর আমার মেন য নানা রকেমর িচ া-ভাবনা উঠেছ এেতও কান 
সে হ নই। এই যন নানা রকেমর িচ া ভাবনা উঠেছ এর সমি েকই বলা হয় বিৃ । 
 

যিদও সাংখ  মেত সিৃ তে র আেলাচনা যাগ দশেন দরকার পেড় না, িক  একটা ব েক 
আমরা যখন দখিছ তখন সই দখার কাজটা কীভােব হয়, আর ক দেখ এই িনেয় যাগ িবশদ ভােব 
আেলাচনা করেছ। আপনার শরীেরর উপর আেলা িতফিলত হেয় আমার চােখ আসেছ, তারপর 
রিটনােত আপনার একটা িতিব  তরী হে , সই িতিব  চােখর ায়ুর মাধ েম মি ে র 
দশেনি েয়র ায়ু কে  যাে , মি  ক  সটােক িনেয় এবার অেনক িকছু করেব। অথচ ায়ই 
আমােদর চােখর সামেন িতিনয়ত অেনক িকছুই ঘেট যাে  িক  আমরা তার সামা  িকছু িজিনষ 
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জানিছ আর বািক অেনক িকছুই জানেত পারিছ না। আমােদর কােনর পদায় বাইেরর সম  শ  সব 
সময় এেস ধা া মের যাে । িক  সব শে র উৎস, শে র িক ব ব , শে র িক ভাব তার কানটাই 
ধরেত পাির না। তার মােন মা ষ কান িদেয় শােন না, যিদ কান িদেয় নত তাহেল টপেরকডােরর 
মত সব িকছুই রকড হেয় যত। বােস েন যাওয়ার সময় জানলা িদেয় আমরা কত মা ষ, কত দৃ  
দেখ যাি । আমােক যিদ িজে স করা হয় ‘তিুম িক অমুকেক দখেত পেল, রা া িদেয় সাইেকল 
কের যাি ল’। আিম বললাম ‘আিম ল  কিরিন’। ল  কিরিন মােন, তাহেল িক আিম কান িদেয় 
দিখ নািক? আমার চাখ আেছ, চােখ িতিব  এেসেছ, ায়ুর মাধ েম মি ে  িগেয় িরেপািটংও 
হেয়েছ অথচ আিম দখেত পলাম না। কন দখেত পলাম না? আসেল চাখ বা মি  এরা কউই 
দেখ না, আসল দখাটা দেখন চত  স া। চতে র আেলা যিদ ওই পথ িদেয় না যায় তাহেল িক  
চত  স া জানেত পারেবন না। এটা বাঝা যায়, অেনেক চাখ খুেল ঘুিমেয় থােক। চাখ খালা, 
সবই চােখর মধ  িদেয় ভতের যাে  িক  তাও দখেত পারেছ না। আরও ভােলা বাঝা যায় মা ষ 
যখন মের যায় তখন তার চাখ, কান, নাক সব আেছ িক  চাখ িদেয় দখেত পারেছ না, ডাকেল 
সারা িদে  না। িকছু একটা আেছ যটা না থাকেল বািক সব িকছু থাকা সে ও িকছুই জানেত পারেছ 
না। মাইে াে ােপ একটা িজিনষ রাখা আেছ, এখােনও সবই আেছ, িজিনষ আেছ, আেলা আেছ, 
মাইে াে াপ আেছ িক  দখার লাক নই। তাই ওই িজিনষটােক কউ জানেত পারেছ না। িযিন সব 
িকছু দখেছন তােঁক বলেছন পু ষ, পু ষ মােন চত  স া।  
 

আমােদর মন হল জড়, পু ষই একমা  চত । চত  স া আেছ বেলই সব কাজকম স ব 
হে । আিম দখেত পারিছ, নেত পারিছ কারণ পু েষর চতে র আেলা মন, ইি েয়র ভতর 
বাইেরর ব র উপর িগেয় পড়েছ। এই মন িদেয় জগেতর সব কাজ করেত পারিছ, আর এটাও জানেত 
পারিছ সব মেনর বিৃ , মন িবিভ  রকম আকার ধারণ করেছ। িক  সব িকছুর পছেন িযিন আেছন 
তােঁক জানা যাে  না। ঠা র সােজ ট সােহেবর উপমা িদেয় বলেছন, সােজ ট সােহেবর হােত ল ন 
থােক সই ল েনর আেলােত িতিন সবাইেক দখেত পান আর বািকরা এক অপরেক দখেত পায়, িক  
সােজ টেক কউ দখেত পায় না। কউ যিদ সােজ ট সােহবেক াথনা কের বেল ‘সােহব! আেলাটা 
একবার তামার িদেক ফরাও, তামােক একট ু দিখ’। সােজ ট আেলা িনেজর িদেক ফরােল তখন 
দখেত পাের সােজ ট লাকিট দখেত িক রকম। ভি শা  বলেব ‘ হ ঠা র! তামার এই ভবুনেমািহনী 
মায়ােক আমার সামেন থেক সিরেয় দাও, তামােক যন দখেত পাই’ ‘ হ ঠা র! তামার চতে র 
আেলা তামার িদেক ফরাও, তামােক যন দখেত পাই’। যাগশা  এইসব আিজ বা াথনার িদেক 
এেকবােরই যােব না। কারণ যােগর ঈ ের কান িব াসই নই, জােনই না ঈ র বেল িকছু আেছ 
িকনা।  যাগদশনেক একটা জায়গায় দাড়ঁ করাবার জ  একজন ঈ রেক দরকার, সইজ  যাগসেূ  
সামা  একট ু ঈ েরর কথা বলা হেয়েছ। সাংখ  তা এেকবােরই ঈ র মােন না। সাংেখ র কােছ 
ঈ েরর কান েয়াজনই নই, তােদর ঈ র ছাড়াই সব িকছু চেল যােব। িক চলেব? বলেছ সবটাই হল 
বিৃ , তামার মন আেছ, মেন বিৃ  উঠেছ। িক  সব িকছুর পছেন য চত  আেছ, যােঁক সাংখ  বা 
যাগ পু ষ বলেছ, তােঁক জানা যায় না। জানেত গেল কী করেত হেব? যাগ করেত হেব। যাগ 
করেল কী হেব? িচ বিৃ  িনেরাধ হেব। মেন যত ঢউ উঠেছ, সম  ঢউ ওঠােক ব  কের মনেক শা  
কের িদেল, সব িকছুর পছেন িযিন কায করাে ন তােঁক জানেত পারেব। িচ বিৃ  িনেরাধ করাটাই 
যাগ। যিদ িচ বিৃ  িনেরাধ হেয় যায় তখন কী হয়? তখন বলেছন তদা ঃু েপহব ান  । িচ বিৃ  
িনেরাধ হওয়ার আেগ তিুম মেন করছ সব িকছুর া তিুম। িক  যাগদশেন বলেছ আসল া হেলন 
সই চত  পু ষ।  

 

যখন েপ অব ান করেছ না, যখন বিৃ  উঠেছ তখন কী হয়? বিৃ সা প িমতর , বিৃ র 
সে  িনেজেক এক মেন কের। তিুম আর তামার বিৃ  এক হেয় আেছ। আমরা একটা খুব নামকরা 
কথা েন থািক ‘পাপেক ঘৃণা কর, পাপীেক নয়’। ামীজী বলেছন লােকরা এই রকম অেনক বড় বড় 
কথা বেল, এমন কউ যিদ থােকন িযিন পাপী আর পাপেক আলাদা দেখন, তােঁক দখার জ  আিম 
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ল া পথ হঁেট যেত রািজ থাকব। কন ামীজী এই কথা বলেছন? তার ব াখ া এই চার ন র সেূ ই 
পাওয়া যােব। স আর তার মেনর বিৃ  সব সময় এক। পাপ আর পাপী সব সময় এক, কখনই 
আলাদা হয় না। িসেনমােত এই ধরেণর বড় বড় ডায়লগ থােক ‘ইেয় তমু নিহ বাল রেহ তমুহারা 
পয়সা বাল রহা ায়’। এই ধরেণর িফ ী ডায়লগ িসেনমার ি ে ই হেত পাের িক  এটাই বা ব। 
ছেল মেয়েক ভােলােবেসেছ। ছেল এেস তার মােক বলেছ ‘ওর জ  আিম সব লািথ মের বিরেয় 
যেত পাির’। মা তখন খুবই ক  পায়, ঃখ কের বেল ‘বাবা! মেয়টাই তামার মনেক এরকম কের 
িদেয়েছ, মেয়িট তামার মনেক হরণ কের িনেয়েছ’ বা বলেব ‘এ েলা তামার কথা নয়, তামার 
পাগলােমা তামার মুখ িদেয় এই কথা বলাে ’, ‘ তামােক ভেূত পেয়েছ’। এই ধরেণর কত কথাই 
মােয়রা বেল। আবার মােয়রা অেনক সময় কােঁদ ‘আমার ছেলটা তা ভালই িছল, এই তনীটা ওেক 
সবনাশ কের িদল’। মা এখােন আমার ছেল আর আমার ছেলর পাগলােমার সে  িকছুটা তফাৎ 
করেত পাের। িক  সচরাচর এই রকম হয় না। কারণ বিৃ সা প িমতর , অ া  সময় অথাৎ ার 

েপ অব ান যিদ না কের তাহেল তিুম আর তামার বিৃ  এক, তিুম আর তামার পাগলােমা এক, 
তিুম আর তামার পাপ এক। সইজ  পাপেক ঘৃণা করা আর পাপীেক ঘৃণা না করা এ েলা হল সব 
নতােদর বড় বড় বিুল আওড়ােনার মত।    

 

বিৃ  কয় কার 
 এত ণ বিৃ  বলেত িক বাঝায় সটা িব ারিত ভােব বলা হল। এবাের বলেছন এই বিৃ িল 
কত রকেমর হেত পাের। বিৃ েক পাচঁিট ণীেত িবভাগ করা যায় – বৃ য়ঃ প ত ঃ 
ি াহি াঃ।।৫।। আমােদর মেন যত রকেমর বিৃ  উঠেছ, জ  থেক মৃতু র আেগ পয  যত বিৃ  
উঠেছ, এর আেগর আেগর জে  যত বিৃ  উেঠেছ, র, বড়াল থেক মহা া হওয়া পয  যত 
রকেমর বিৃ  হেত পাের, সম  বিৃ েক আমােদর যাগদশেনর ঋিষরা পাচঁটা ণীেত বেঁধ িদেয়েছন। 
এই পাচঁ কার বিৃ র মেধ  কেয়কিট শ-যু  আর বাকী েলা শ-শূ । এই পাচঁটা বিৃ  কী, 
সটাই ষ  সেূ  বলা হে । সইজ  ছয় ন র সূ িট খুব মূল বান।  

 

এই পাচঁটা বিৃ  িক িক? মাণ-িবপযয়-িবক -িন া- তৃয়ঃ।।৬।। মাণ, িবপযয়, 
িবক , িন া ও িৃত – মন এই পাচঁ রকেমর প নয়। মেন যত রকম িচ া ভাবনা উঠেছ, সম  
িচ া ভাবনােক এই পাচঁিট েপ িচি ত করা হয়। এবার েত কিটেক আলাদা আলাদা কের িবে ষণ 
করা হে ।  
 

থম হল মাণ – মাণ মােন ত  ান। একটা িজিনষেক কীভােব জানা যােব সটােক 
বলা হয় মাণ, যটা িদেয় অথাৎ যার সাহােয  জগৎেক মাপা হয় সটােকই মাণ বলেছ। বদাে  ছয় 
রকেমর মাণ আেছ িক  যাগশা  িতন রকম মােণর কথা বেল – ত া মানাগমাঃ 
মাণািন।।৭।। ত , অ মান আর আগম। বদাে র উপমান, অথাপি  আর অভাব মাণেক 

যাগশা  বাদ িদেয় গেছ। উপমান মােন একটা িজিনষেক আেরকটা িজিনেষর সােথ তলুনা কের জানা। 
উপমান আর অথাপি েক তাই যাগদশন অ মােন ফেল দেব। অভাব মাণেক যাগ ত ে  ফেল 
দেব। ামীজী এই সাত ন র সেূ র খুব র ব াখ া কেরেছন।  

 

থেম বলেছন ত  মাণ। ামীজী বলেছন আমােদর পাচঁটা ইি েয়র ারা যা িকছু জানিছ 
সটাই ত  মাণ। ত  মাণেক কান  করা যােব না। আমােদর শাে , তা বদা ই হাক 
আর যাগশা ই হাক, এরা িক  ত  মাণেক চ  উ  ােন রেখেছ। ত  মােণর সামেন 
আর কান মাণ দাঁড়ােত পারেব না। আচায শ র খুব কড়া ভাষায় বারবার বলেছন য িজিনষেক 
ত  দখিছ িজিনষটা এই রকম, সখােন যিদ হাজারটা িত বাক  অ  কথা বেল তাও িত 

বাক েক নওয়া যােব না। যমন মুসলমানরা একটা িজিনষেক দখেছ িজিনষটা ভলু, িক  কারােন অ  
রকম লখা আেছ বেল ওই ভলুটােক ওরা ীকার করেব না। ি ানেদরও ত  মাণ িনেয় িবরাট 
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সম া। যমন গ ািলিলও টিলে াপ িদেয় দখেছন চাদঁ পিৃথবীর চািরিদেক ঘুরেছ, সেূযর চািরিদেক 
পিৃথবী ঘুরেছ। িক  বাইেবল অ  রকম বণনা করেছ। ি ানেদর কােছ বাইেবল িত মাণ। 
পাদরীরা গ ািলিলওেক বেল িদল ‘ তামার কথা েলা ভােলায় ভােলায় ফরত িনেয় নাও তা নাহেল 
এ িুণ তামােক পিুড়েয় মারা হেব’। গ ািলিলওর আেগ েণাও এই ধরেণর িকছু কথা বেলিছেলন বেল 
তােঁক চােচর তরফ থেক জীব  আ েন পিুড়েয় মারা হেয়িছল। গ ািলিলও তখন খুব নামকরা লাক 
িছেলন, িক  তােঁকও শষ পয  মা চাইেত হল। ধম এই রকম অ ায় কেরিছল বেল িব ান আজ 
ধেমর উপর আ মণ করেছ। িহ েদর কােছ এসব কান সম াই নয়। িহ েদর িত বােক  যাই 
থা ক, ত  মােণ যমিন দেখ নেব িজিনষটা এই রকম, সে  সে  তারা িত বাক েক পাে  
নেব। ামীজী বলেছন দিূষত জল থেক ম ােলিরয়া হয়। তখনকার লােকরা তাই ভাবত। িক  
ামীজীর শরীর চেল যাওয়ার কেয়ক বছর পর রানা  রস আিব ার করেলন মশার কামেড় ম ােলিরয়া 

হয়। এখন ত  মাণ হেয় গল মশা থেক ম ােলিরয়া হয়। তাহেল ামীজী বেল গেছন দিূষত জল 
থেক ম ােলিরয়া হয় এই িত বােক র এখন কী হেব? আমরা যিদ িহ  না হেয় অ  ধেমর হতাম 
তাহেল বলতাম মশাির খাটােত হেব না, মশার সে  ম ােলিরয়ার কান স কই নই, দিূষত জল থেক 
ম ােলিরয়া হয়। িক  িহ শাে  ক ণ এই িজিনেষর অ মিত দেব না। মািণত হেয় গেছ মশা থেক 
ম ােলিরয়া হয়, ব   এটাই ত  মাণ। তাহেল ামীজী য বেলিছেলন? ামীজী তখন িতিন িনেজর 
মত বেলিছেলন, তখনকার িব ােন এই কথাই বলা হেয়িছল। এখন িব ান মািণত কের িদেয়েছ 
পিৃথবী সেূযর চািরিদেক দি ণ করেছ, িহ রা বলেব – ভােলা তা, ঘু ক না তােত অ িবধার িক 
আেছ। আগামীকাল যিদ িব ান বেল দয়, না আেগ ভলু বলা হেয়িছল, সযূই পিৃথবীর চািরিদেক 
ঘাের। িহ রা তখন কী বলেব? ঘু ক না, আমােদর তােত কান অ িবধা নই। কন অ িবধা নই 
একট ু পেরই আমরা দখব। আমােদর ঋিষেদর ব ব  হল, ত  মাণ যিদ ব ািনক িভি েত 
মািণত হয় বা ব ািনক িভি েত মাণেযাগ  হয় তাহেল তার সামেন আর কউ দাড়ঁােত পারেব না, 

এটাই তখন শষ কথা বেল সবাই মেন িনেত বাধ ।  
 

ি তীয় মাণ হল অ মান মাণ। অ মান মাণ আরও পণূ। কারণ আমােদর জীবন 
ত  মােণর উপর কম চেল, অ মান মােণর উপরই বশী চেল। িব ােনর যত িথেয়ারী আেছ, 

তার সবটাই অ মান মােণর মেধ  পেড়। অ মান মাণ আবার ই রকেমর, একটা deductive 
আেরকিট inductive। একটা িজিনষ যখন হেয়েছ তাহেল আেরকটা িজিনষও হেব, এটা হল 
deductive। যিদ বেল আজেক সযূা  হেব িক হেব না? এই য সযূ আে  আে  যাে  এটা িদেয় 
deduct করা যায় য সযূ অ  যােব। িক  আমরা জািন সযূা  আজেকও হেব, এটা িক  অ মান 
মান, ত  মাণ নয়। িতন ঘ টা পের আিম িক করব সটা এখন কী কের জানব? এটাও অ মান 
মাণ। অ মান মােন বাংলা অ মান নয়। অ মান হয়, িকছু িজিনষেক সামেন রেখ আমরা এর একটা 

িন ষ বার করিছ, একটা ধারণা তরী করা হে , আর সই ধারণােক ক  কের িনেজর জীবন চালান 
হে । ত েক আধার কের একটা িজিনষেক িচ া ভাবনা কের জানাটাই অ মান মাণ। আপিন এই 
মা  ঘের ঢুকেলন, দখিছ আপনার জামা প া ট ভজা, ভজা দেখ আিম অ মান কের িনলাম বাইের 
বিৃ  হেয়েছ। িক  আিম ত  ভােব বিৃ  হেত দিখিন, মঘলা আকাশ, বাইের থেক এেসেছন, 
জামা-কাপড় ভজা, তার মােন বিৃ  পড়েছ বা পেড়েছ। নয়ািয়করা অ মান মােণর উপর চরু কাজ 
কেরেছন। তারঁাই িবিভ  িনয়ম তরী কের িদেয়েছন অ মান মােণর ারা কীভােব িঠক হেব এই 
িজিনষটা িঠক আর এই িজিনষটা ভলু। পা াত  দশেনও অ মান মাণ িনেয় অেনক আেলাচনা পাওয়া 
যায়। িব ােনর যত িথেয়ারী এই অ মান মাণেক সােপ  কেরই তরী হেয়েছ।  
 

ততৃীয় হল িত মাণ বা আগম মাণ, আগম মােন িত। ভারেত ই রকেমর দশন আেছ, 
থমটােক বলা হয় আি ক দশন আর ি তীয়িটেক নাি ক দশন বেল। আি ক দশন মােন যারঁা বদেক 
মাণ েপ মানেছন আর নাি ক দশন মােন যারঁা বদেক ামাণ  বেল ীকার কেরন না। চাবাক, 
বৗ  ও জন দশন বদেক মােন না, আর আজেকর যেুগ িশখ ধমও নাি ক দশেনর মেধ  গণ  হেব। 
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নাি ক বলেত আমরা সাধারণতঃ বিুঝ যারঁা ভগবান মােনেন না, িক  তা নয়, ভগবােন িব াস থাকেলও 
একজন নাি ক হেত পাের যিদ স বদেক মাণ েপ হণ না কের। মাণ মােন যা িকছু বলা আেছ 
তা সবই সত । আি ক দশেনর মাণ হল বেদ যা িকছু বলা হেয়েছ তার সব িকছুই সত । িত 
মাণও একটা িজিনষেক জানার জ  চ  । আগম মাণ হল একমা  বদ বা ঋিষ বাক । 

ঠা র যটা বেল িদেয়েছন সটােক িনেয় আর কান  করা চলেব না। আ  বা আগম মাণেক 
ামাণ  েপ না মানেল অেনক সম া হেয় যায়। কারণ ত  মাণ আর অ মান মাণ আমােদর 
ধ ুদৃ  জগেতর ানই দেব, তার মােন এরা বিৃ  ােনর বাইের যেতই পারেব না। আপিন খুব 

বিু মান হেত পােরন, আপিন হাজারেট আইন াইেনর সমান হেত পােরন, িক  আপিন যা িকছু বলেবন 
সবই আপনার মেনর জগৎ থেকই বলেবন, এটাই তা বিৃ  ান হেয় গল। িক  বেদ আ ার 

েপর ব াপাের বলেছ স পযগা ু মকায়ম ণম ািবরং মপাপিব  , আ া সবব াপী, আ া সব 
জায়গায় যেত পাের, যখােন সিৃ  নই সখােনও আ া আেছন, জ ািতময়, অশরীর, অ ত, িশরাহীন, 
িনমল, অপাপিব । দৃ  জগেত এই রকম িজিনষ তা কখন দখা যায় না। এই রকম িজিনষ ত  
মাণ বা অ মান মাণ িদেয় কান িদন জানেত পারেবা না। এটােক জানার জ  চাই শ  মাণ বা 

আগম মাণ। আপিন যিদ বেলন ‘আিম বেদর কথা মািন না’। তাহেল আপনােক বলা হেব আপনার 
ারা আ ােক জানা যােব না। অ  িদক িদেয় যিদ দখা হয়, এমন িকছু আেছ আিম জািন না অথচ 

অপেরর কথােক িব াস করিছ, এটাও এক ধরেণর আগম মাণ। আমােদর পর রােত যত ঐিত  
আেছ বা জনরা য কথা েলা সব সময় বেল আসেছন, এ েলা কান না কান ভােব শ  মােণর 
মেধ ই পেড়, সইজ  আগম শ টা ব বহার করা হয়, আগম মােন বদ। মা বা ােক বেল িদেয়েছ ‘ও 
তার দাদা’, বা ার িক  ি র িব াস স তার দাদা। মা বেল িদেয়েছ অমুক লাক তার বাবা সটা 
আমরা িব াস কের িনি  আর ঋিষরা বলেছন ‘ঈ র আেছন’ সটােক িব াস করেত পারিছ না। মােক 
যিদ কান বা া  কের ‘মা! িক মাণ আেছ য উিন আমার বাবা’ তখন মা বা ােক একটা চড় 
লািগেয় দেব। িক  কউ যিদ বেল ‘ঋিষেদর কথা আিম মানেত পারলাম না’, তখন আমরা বলিছ 
‘উিন কত যিু বাদী! িক র যিু  িদেয় কথা বলেছন’। আপনার যিদ সে হ থােক তখন সেবেতই 
সে হ ক ন, িক  আমরা সব িকছুেত সে হ করিছ না।  

 

আমরা এখােন খুব উ  আদশ এবং উ  তে র আেলাচনা করিছ। উ  তে র আেলাচনা যখন 
কউ করেত আসেছন তখন তারঁা ধেরই িনেয়েছন তাঁেদর এ েলার উপর াথিমক ধারণা হেয় গেছ। 
সইজ  তারঁা বেল িদেলন ত , অ মান আর আগম এই িতনেট িদেয়ই সিঠক ান হয়। য কান 
িজিনেষর িঠক িঠক ান তখনই হেব যখন সই িজিনেষর একটা অতীেতর পর রা থাকেব, যিু েত 
দাড়ঁাে  আর আিম িঠক িঠক িজিনষটােক দেখিছ। আপিন ঈ রেক দখার চ া কেরনিন, ঈ রেক 
দেখনিন, অখে র ধারণা হয়িন, কান ান হয়িন অথচ বলেছন ‘আিম ঈ রেক মানেত পারিছ না, 
আপিন ঈ রেক দিখেয় িদন’। ঈ র তা কান ব  নয় য আপনােক দিখেয় দওয়া যােব। িযিন 
ঈ রেক জােনেন, যারঁ ত  উপলি  হেয় গেছ তারঁ ভাির বেয় গেছ ঈ রেক ধের িনেয় এেস 
আপনার সামেন দাড়ঁ কিরেয় িদেত। িক  িযিন বলেছন আিম ঈ রেক দেখিছ – বদাহেমতং পু ষং 
মহা   আিদত বণং তমসঃ পর াৎ। বেদর ঋিষ বলেছন বদাহেমত  , আিম দেখিছ তােঁক। এরপর 
কান ই নই, আিম দেখিছ, এরপর আিম তামার ে র িক উ র দব! ঠা রও বলেছন – আিম 
তামার কথা কী নেবা, আিম তা এই রকমই দেখিছ।    

 

ামীজী এই রাজেযােগর কথা আেমিরকার মািটেত আেলাচনা কেরিছেলন। যিদও আেমিরকােত 
তখন বশীর ভাগ লাক বাইেবলেকই মানত, ি ান ফাদারেদর কথােক মানেছ, িক  একটা িজিনষেক 
সাবলীল রুধার যিু  িদেয়  কের িবে ষণ িদেয় বলা, এই ব াপারটা িবেদেশর ঐিতে  িছল না। 
ামীজী আগম মাণেক বলেছন – যারঁা ঋিষ িছেলন, যারঁা একটা িনিদ  পেথ জীবন চািলেয় কৃত 

সেত র উ ঘাটন কের সই সত েক দশন কেরিছেলন, তােঁদর কথাই ঋিষ মাণ, যােক আগম মাণ 
বেল, িত মাণ বা আ বাক  বেল। পদাথ িব ােন আইন াইন যা যা বেলেছন এখন সবাই তা 
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মেন িনে । িনউটনও যা বেলেছন সটাও মেন িনে  – এটাই আ  মাণ। য য িজিনেষর উপর 
কাজ কের গেছ, তা য কান ে ই হাক না কন, যমন মাক   এ ে লস যা বেল গেছন সটাই 
কমু িন েদর কােছ িত মাণ। এখােন ামীজী বলেছন, জীবেনর উে  হল ান াি । আমরা 
সবাই জাে  অজাে  ান াি র িদেকই মাগত অ সর হি । এই য িববতেনর উপর এত কথা 
বলা হয়, যিদ  করা হয় এই িববতন আমােদর কান িদেক এিগেয় িনেয় যাে , তার একটাই উ র 
–  ােনর িদেক।  

 

যিদ আমরা মেন িনই এ িমবা থেক মা ষ উ ত হেত হেত আজেক এই অব ায় এেস 
পৗেঁছেছ। িক  কান জায়গােত তারা উ িত কেরেছ? িপপঁেড় থেক  কের েত কিট ম েতর 
াণী কান না কান ে  মা েষর থেক । একটা িপপঁেড়র য চ  াণ শি  সই শি র 

সামেন মা েষর াণ শি  িকছুই নয়। সে েশর একটা সামা  টকুেরাও যিদ আলমািরর মাথায় তেুল 
রাখা হয়, কেয়ক ঘ টার মেধ  হাজাের হাজাের িপপঁেড় এেস ওই টকুেরােক িঘের ফলেব। একটা গৃ  
চি শ িকেলািমটার রিডয়ােস একটা মরা িজিনষ পেড় থাকেল সটােক তারা দখেত পায়। মািট থেক 
এক িকেলািমটার উচঁ ু থেক িচল যিদ দেখ রা া িদেয় একটা ইঁ র পার হে , সখান থেক ডাইভ 
িদেয় ছা ঁ মের নীেচ নেম ইঁ রটােক ধের আবার আকােশ চেল যােব। যখন আমােদর ই েকশান 
দওয়া হয় তখন কত ব াথা অ ভব হয়, িক  মশা যখন র  টেন িনেত থােক আমরা টরও পাইনা। 
র  শাষা হেয় যাওয়ার পর জানেত পাির মশা আমােক কামড়াে । জাকঁ র  টেন ফেুল ঢাল হেয় 
যাে  তাও আমরা টর পাইনা য আমােক জােঁক ধেরেছ। জাকঁটা এেলা, আমার গােয় উেঠও গল, 
কখন স আমার চামড়া ফেুটা কের র  খেত  করল, র  খেয় িবরাট ল া হেয় গল, খেস পেড় 
গল, আর তখনও আমার র  বিরেয়ই যাে । যত ণ পটািসয়াম ফেরাে ারাইড না লাগােনা হে  
তত ণ র  বরেনা ব ই হেব না। মশা, জাকঁ এরা শরীেরর যখােন বসেব সখান লাকাল 
এ নাে িসয়া কের নয়। আমােদর শরীেরর কান অংশ যিদ কেট যায় তখন র  পাপিড়র মত জেম 
যায়। িক  জাকঁ যখন কামড়ায় তখন রে র মেধ  এ ি ট কয়ািবেনট যেত থােক। একিদেক জাকঁ 
র  েষ যাে  অ  িদেক এ ি ট কয়ািবেনট যেত থােক, যার ফেল জাকঁ খেস পেড় গেলও র  
পড়া ব  হেব না। দশ পেনরটা জাকঁ যিদ লেগ যায়, জাকঁ খেস পেড় গেলও এইভােব র  বিরেয় 
যাওয়ার জ  মা ষ মারাও যেত পাের। কারণ র  অনগল বেরােতই থাকেব। আমােদর ডা াররা 
এখনও পয  মশার েঁড়র মত পাতলা িসির  তরী করেত পােরিন। তাহেল ভাবনু মা ষ এই অিত 
ু  কীট পতে র কােছ কত িকছুর ব াপাের কত নগণ । িববতেন বেল মা ষ হল  জীব। িক  

িকেসর িনিরেখ মা ষেক  বলা হে ? মা েষর চােখর দিৃ  শি  িচল বা গৃে র কােছ অিত নগণ । 
মা েষর াণ শি  সামা  িপপঁেড়র াণ শি র তলুনায় িকছুই নয়। িচতা বাঘ য গিতেত দৗড়ােত 
পাের, অিলি েকর কান দৗড়বীর তার ধাের কােছ কান িদন যেত পারেব না। পািখেদর মত মা ষ 
কান িদন আকােশ উড়েত পারেব না। কান িদক িদেয়ই মা ষেক  বলা যাে  না, প েদর মত 
হজম শি ও তার নই। তাও আমােদর কত গব মানবজািত  জািত। মা ষ তাহেল িকেস ? 
ােনর িদেক সবার থেক মা ষ । বিু েক মা ষ িনেজর মত কােজ লাগােত পাের, বিু েক িনেজর 
েয়াজেন ব বহার করার ি য়া ও কৗশল অ  কান াণীেত নই। এই বিু র সাহােয  মা ষ মশা 

মারার অেনক কৗশল বার কের ফেলেছ। আমরা ই া করেল মশাির ব বহার করেত পাির,  
করেত পাির, মশা মারার কত রকম তল বিরেয়েছ, কেয়ল লািগেয় মশা তাড়ােত পাির। িক  কান 
াণী আজ পয  মা ষেক আটেক রাখার কান কৗশল আিব ার করেত পােরিন। গভীর সমুে র 
াণীেদর চলােফরার মত আমরা সাবেমিরন বািনেয় িনেয়িছ, পািখেদর মত উেড়াজাহাজ তরী কেরিছ। 
যখােনই যাওয়া যােব মা ষ সব িকছুেকই ট া িদেয় বিরেয় গেছ। সইজ ই বলা হয় 
মানবজীবেনর উে  হল ান া  করা।  
 

এই ান ই কার, একটা অপরা িবদ া আেরকিট পরা িবদ া। িব ান অপরা িবদ ােক িনেয় 
চেল আর পরা িবদ া আধ াি ক ােনর িদেক িনেয় যায়। কান জািত যিদ একমা  পরা িবদ ার 
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িদেকই সব িকছু ঢেল দয় সই জািতর শি  াস হেয় যােব। আর পরা িবদ ােক অবেহলা কের ধ ু
অপরা িবদ ার িদেক যিদ বশী চেল যায় তখন সই জািত প র মত হেয় যােব। য জািত বা সমাজ 
েটা িবদ ােক ভারসাম  বজায় রেখ চেল, যটা আেগ িহ  সমােজ িছল, সই সমাজই জগেত 

ে র আসেন বসেব, বািক সমাজ েলা নীেচ পেড় থাকেব। ঋিষরা িছেলন ােনর মূিত। যারঁা পরা 
িবদ ােক আদশ কের জীবনেক এিগেয় িনেয় যেত চাইেছন, ঋিষেদর কথা তােঁদর নেতই হেব। যারা 
অপেরর পেকেটর টাকা িনেজর পেকেট িনেয় আসােক ল  কেরেছ তােদর আেমিরকার ধন েবরেদর 
কথা নেত হেব।  

 

আজ যিদ একজন এেস বেল আিম িস  পু ষ, আিম যটা বলিছ সটাই িঠক। এখন স িস  
পু ষ িকনা বাঝার কান উপায় নই, িক  য কথা েলা বলেছ স েলা সত  িকনা বাঝা যােব 
িতনেট শত িদেয় – িত, যিু  ও অ ভূিত। িত মােন আগম মাণ। আগম মােনই ঋিষ বাক । 
যমন ীরামকৃ  আমােদর িকছু কথা বেলেছন, ামীজী িকছু কথা বেলেছন, সই কথা েলা আমরা 
মেন নেবা িক নব না? া ঁ নেবা। কন নেবা? কারণ তােঁদর চিরে র মেধ  এমন িকছু িকছু িজিনষ 
িছল, যা িকনা তােঁক ঋিষর পদমযাদায় িনেয় গেছ। থম হল, িতিন যা িকছু বলেছন তা নতনু িকছু 
বলেছন না, তেব নতনু ভােব বলেছন। নতনু কথা বলা আর নতনু ভােব বলা েটা এক িজিনষ নয়। য 
কথাটা বলেছন দখেত হেব আেগও কউ সই কথা বেলেছন িকনা। যমন ামীজী সবার কথা 
বলেছন, এটা নতনু িকছু কথা নয়। আমােদর শা ও আেগ বলেছ গরীব লােকর সবা কর। যিু  িক 
হেব? ামীজী বলেছন আ াই যিদ সব হেয় থােকন, তিুম যিদ সব িকছু হেয় থাক তাহেল তিুম যােক 
সবা করছ সেতা তামার ভাই নয়, সেতা তিুম িনেজ। সইজ  যারা ঃখ-কে  আছ তােদর সবা 
করাটাই তামার কতব । আর অ ভিূত িক বলেছ? ামীজী বলেছন আিম অ ভব কেরিছ সবাধম 
একটা পথ। অপরেক সবা করা, ামীজী িনেজর অ ভূিত থেক এই কথা বলেছন। ামীজী ক ণ 
বলেছন না, আিম বলিছ তামরা সবাধম পালন কর। আজ ামীজী য রামকৃ  িমশন তরী কের 
গেছন, এেত ল  ল  লােকর কত ভােব উপকার হে । এটা ামীজীর অ ভিূত – সবা কেরও 
তামার মুি  হেব। যিু েত এই কথা দাড়ঁাে , িতেত এর আেগ আেগ পর রােতও আেছ। অেনেক 
বলেত পােরন – মু েকাপিনষেদ তা বলেছ ই াপতূ কের িকছু হয় না। মু েকাপিনষেদ য ই াপেূতর 
কথা বলেছ, সই ই াপতূ কেম অেনক কামনা-বাসনা িমেশ থােক, িক  ামীজী য সবা কােযর কথা 
বলেছন তােত কান কামনা-বাসনা নই। বর  এর পছন একটা ান আেছ, সটা হল অৈ েতর ভাব। 

 

আবার অ  িদেক বলা যায়, মহ দ বলেছন আিম হলাম শষ পয়গ র। তার মােন মহ েদর 
পর আর কান পয়গ র আসেবন না। িক  ধমীয় পর রােত মহ েদর আেগও অেনক পয়গ র 
এেসেছন, আেগ যিদ এেস থােকন তাহেল পেরও আসেত পােরন। অ ভিূতেত কাথায় দাড়ঁােব? মহ দ 
বলেছন – আ া আমােক বেলেছন তিুম আমার দতূ। সে হ করার কান কারণ নই। িক  মহ দই 
শষ পয়গ র, এটা যিু েতই দাড়ঁাে  না। মহ দ যিদ আ ার দতূ হন, মহ েদর আেগও যিদ আ া 
বা ঈ েরর দতূরা এেস থােকন তাহেল মহ েদর পেরও আ ার দতূ আসেবন না, এটােতা যিু েতই 
দাড়ঁাে  না। মহ েদর এই উি  পুেরা অেযৗি ক, িহ রা তা কখনই এই কথা মানেত পারেব না। 
ি ান ধেম আবার আরও অেযৗি ক কথা বলা হয়, িয র আেগও কউ িছেলন না, িয র পেরও কউ 
আসেবন না। িহ েদর কােছ পির ার Three Taste of Truth। ভাই তামার আেগও কউ হেয়িছল 
িকনা, তামার পেরও এই রকম হেব িকনা, আিমও তামার অ ভূিত পেত পাির িকনা আর যিু েত 
দাঁড়ােব িকনা, এই সব িকছু যিদ মেল তেবই সটা Truth।  

 

আপিন বলেত পােরন, এটােতা আপিন িহ  মেত বলেছন, ি ান মেত এ েলা taste of 
truth নাও হেত পাের। স নাও হেত পাের, আমরা িহ  দশন িনেয় আেলাচনা করিছ। আর আমােদর 
যাগ মেত আগম মাণ যখন হেব, ঋিষেদর কথা েলা যখন আসেব তখন িতিন য কথা েলা বলেছন, 
সই কথা আেগর আেগর ঋিষরাও বেলেছন, পেরর ঋিষরাও বলেবন, অেযৗি ক িকছু বলেবন না আর 
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িতিন িনেজ সটা ত  অ ভব কেরেছন। িক  যটা অ ভব কেরেছন সটা কী অ ভব? এই অ ভব 
িক  ত  বা অ মান মাণ নয়। আগম মাণ সব সময় হয় অতীি েয়র ব াপাের। ইি য় া  
জগেতর কথা যিদ ঋিষ বেলন তার কান মূল  নই, ইি য় াে র ব াপাের জানার জ  আমােদর 
ঋিষেদর কােছ যাওয়ার কান েয়াজনই নই। গ র ধ কীভােব ইেত হেব এটা জানার জ  
ীরামকৃে র কােছ যাওয়ার কান অথই হয় না। িব ােনর কথা জানার জ  পরুােণর কােছ আিম কন 

যাব? ভেূগােলর কথা জানার জ  ভাগবেত যাওয়ার কী দরকার? তার জ  িব ােনর বই আেছ, 
ভেূগাল বই আেছ। ঋিষর কােছ যাব ইি য়াতীত জগেতর কথা জানার জ , ইি য়রােজ র পাের কী 
আেছ, ঐটােক জানার জ  আমােক ঋিষর কােছ যেত হেব। নেরন ীরামকৃে র কােছ িগেয় িজে স 
করেছন ‘মহাশয়! আপিন কী ঈ রেক দেখেছন’? তার মােন ইি য়াতীত রােজ র ান আপনার আেছ 
িক নই। এখােন ান মােন ইি েয়র ারা জানা নয়, অ মান কেরও জানা নয়, এখােন আেস 
অপেরা া ভিূত, আপিন িনেজ দেখেছন। আগম মােণ সব থেক পণূ হল ইি য়াতীত জগেতর 
ােনর কথাই ঋিষরা সব সময় বলেবন।  

 

ামীজী এখােন িবিভ  শা  বাক েক িনেয় এেস িনেজর ানরািশর আেলােক িনেজর তরফ 
থেক বলেছন – এই কারেণই আমােদর থমতঃ দখা উচিত, য ব ি  িনেজেক ‘আ ’ বিলয়া 
ঘাষণা কিরেতেছ, সই ব ি  স ণূ েপ িনঃ াথ ও পিব  িকনা। ি তীয়তঃ দিখেত হইেব, স 
অতীি য় ান লাভ কিরয়ােছ িকনা। তৃতীয়তঃ আমােদর দখা উিচত স ব ি  যাহা বেল, তাহা 
ম জািতর পবূ অিভ তার িবেরাধী িকনা। কান নতূন সত  আিব তৃ হইেল উহা পেূবর কান সত  
খ ন কের না, বরং পবূ সেত র সিহত িঠক খাপ খাইয়া যায়। চতথুতঃ অপেরর পে ও ঐ সত  ত  
করা স ব। থম শত তারঁ কথা িত, যিু  ও অ ভিূতর সে  িমল থাকেত হেব। ি তীয়তঃ 
ইি য়াতীত রােজ র কথা বলা চাই। কান স াসী যিদ ম ােনজেম ট, সািহেত র উপর ব তৃা িদেয় 
বড়ায় তাহেল সই ব তৃার কান মূল  থাকেব না। তিুম ঋিষ যিদ হও তাহেল তামার একমা  িবষয় 
হেব ইি য়াতীত জগৎ। ততৃীয় হল তােঁক িনঃ াথ হেত হেব আর পিব তার পরাকা া হেত হেব। 
পিব তা একটা িজিনেষই হয় – কািমনী-কা ন ত ােগ। ঋিষর যিদ কািমনী-কা ন ত াগ না হেয় থােক 
তাহেল িতিন ঋিষ নন। উপিনষেদও বলেছ াি য়ং িন  , তােঁক াি য় হেত হেব অথাৎ শা  
ান থাকেত হেব আর সই সােথ িন  হেত হেব। িযিন িন   তারঁ কখন মায়ািন া হেব না, 

কারণ  আর মায়া আেলা আর অ কােরর মত স ণূ িবপরীত। িন   মােন িযিন েপ অব ান 
কের আেছন আর মায়ািন া মােন িযিন বিৃ  ােন অব ান করেছন। িযিন বিৃ  ােন বেস আেছন তাঁর 
এখনও জগেতর িত মায়া মমতা রেয়েছ। জগেতর িত যার মায়া মমতা আেছ তার মেনর মেধ  
কািমনী-কা ন আর নাম যেশর িল া থাকেবই। য সাধ ুটাকা-পয়সার জ  ছটফট করেছ, নাম-যেশর 
পছেন দৗড়াে , মেয়রা সে  সে  থােক, এমন  যিদ আমােক শা  ান দয় তাহেল সই শা  
শানার আমার দরকার নই। সইজ  ঠা র বলেছন, সাধেুক িদেন দখিব রােত দখিব। পিব তা 
আর িনঃ াথপরতা নই অথচ ইি য়াতীত জগেতর কথা বেল যাে , তার কথা েন আমােদর কাজ 
নই। আবার ঋিষর কান কথা যিদ িব ােন মািণত কান কথার িবেরাধী হয় তাহেল সই কথােক 
তৎ ণাৎ অ া  করেত হেব।    
 

একজন আধ াি ক পু ষ আর আেরকজন আধ াি ক পু ষ নন িক  িতিনও খুব শা  িশ , 
সবারই িত তারঁ ক ণা আেছ। আধ াি ক পু ষও াভািবক ভােবই খুব শা  িশ , িতিনও সবারই 
িত ক ণা স । এই জেনর মেধ  তফাৎ কাথায় আর সটা বাঝা যােব কী কের? একজন 

মন াি কতার িদক থেক িনখঁুত আেরকজন আধ াি কতার িদক িদেয় িনখঁুত। একজন সাধারণ লাক 
যখন দখেব তখন কী কের বঝুেব? বাঝার কান পথ নই। আসল তফাৎটা হয় ােন, আধ াি ক 
ব ি র ইি য়াতীত জগত আর ইি য়াতীত স ার ান আেছ। ঠা র বলেছন িপেঠ েলােক বাইের 
থেক দখেল একই রকম মেন হয়, িক  কানটার ভতর কলাইেয়র পরু আর কানটার মেধ  ীেরর 
পরু। একজন হেলন স ণী লাক, তারঁ মেধ  স ণ আেছ, আধ াি ক পু ষ হেলন ি ণাতীত। 
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জনেক একটু নাড়া না িদেল কখনই আলাদা কের তফাৎ করা যােব না। আর আপদ িবপেদর সময় 
বাঝা যােব, িযিন স ণী লাক িতিন িবপেদ িনেজর ভারসাম টা হািরেয় ফলেবন, িক  আধ াি ক 
পু ষ সবদা ন হ েত হ মােন শরীের গীতার এই বােক  িতি ত। 
 

এত ণ আমরা মাণ বিৃ  িনেয় আেলাচনা করিছলাম। মাণ বিৃ  ান লােভর সব থেক বড় 
উৎস। এর আবার িতনেট উৎস – ত  থেক, অ মান থেক আর আ  বাক  অথাৎ আগম থেকই 
মা ষ তার ােনর পিরিধেক িব ার কের। পাচঁিট বিৃ র মেধ  িঠক িঠক বিৃ  হল মাণ বিৃ । মাণ 
বিৃ ই আমােদর ােনর িভতেক মজবতু কের। সইজ  সব সময় ত , অ মান ও আগম এই 
িতনেটর উপর বশী জার িদেত হয়। অথাৎ পড়ােশান িনয়িমত করেত হেব, সাধসু  িনয়িমত করেত 
হেব, শাে র কথা সাধু বা আচােযর মুেখ িনয়িমত েন যেত হেব। বণ, মনন ও িনিদধ াসন 
এ েলাও ত  মােণর মেধ  পেড়। সইজ  আলতু-ফালত ু িসেনমা দখা, িটিভ দখা ব  কের 

িত মাণ, আগম মােণর িদেক বশী কের জার িদেত হেব। অ মান মাণেকও শা ীয় বােক র 
িচ ার কােজ েয়াগ করেত হেব। আর ত  মাণেকও ততটাই িনয় ণ করেত হেব, যতটা আমার 
জীবনেক এিগেয় িনেয় যেত সাহায  কের। মাণ বিৃ  আমােদর জীবেন খুব পণূ ভিূমকা নয়। 
ত , অ মান ও আগম এই িতনেট িমিলেয় মাণ বিৃ ।   

 

ি তীয় বিৃ  হল িবপযয় – িবপযেয়া িমথ া ানমত প িত া  ।।৮।।। িবপযয় মােন 
িমথ া ানম। যখন িমথ া ােনর উপর িমথ াটাই আসল ােন িতি ত হেয় যায়, তখন সটাই হেয় 
যায় িবপযয় বিৃ । এই িবপযয়ও বাংলা িবপযেয়র য অথ সই অেথ বলা হে  না। বদাে  েটা খুব 
নামকরা উপমা িদেয় িবপযয় বিৃ  বা িমথ া ানেক বাঝান হয় – ি কা রজত ম আর র ু 
সপ ম। অ কাের রা া িদেয় যেত যেত দখিছ একটা দিড় পেড় আেছ তােতই সােপর ম হেয় 
গল, আর ি কা মােন িঝ েকর উপর এমন ভােব আেলা পেড়েছ য দেখ মেন করিছ েপা পেড় 
আেছ। এই য ম, আেছ দিড় িক  দখিছ সাপ, এই মটাই এক অ  ধরেণর বিৃ । িবপযেয় িমথ া 
ান এেস আমােদর পেুরাপিুর ঢেক ফেল। িজিনষটা যটা আেছ সটােক না দিখেয় অ  আেরকটা 

িকছু দিখেয় িদে । িবপযেয় ব  আেছ, ব  য নই তা নয় িক  যটা আেছ সটা না দিখেয় 
দখাে  অ  আেরকটা। এটা িক  বদাে র মায়া নয়, এখােন আমােদর সাধারণ বিৃ র কথা বলা 
হে । আর এটা মাণও নয়, মাণ হেল হয় ত  দখােব, নয়েতা অ মান হেব আর তা নাহেল 
আ  বাক  হেব। িবপযয় বিৃ েক আমােদর সব সময় িবচার করেত হয়, যখনই িকছু দখিছ তখন 
ভােলা কের িবচার কের দখেত হয় আিম যটা দখিছ এটা িক মাণ বিৃ  নািক িবপযয় বিৃ ।  

 

আসল কথা হল, আমােদর বশীর ভাগ বিৃ ই িবপযয় বিৃ । িনেজর ীেক যিদ কউ মেন 
কের, আমার ীর মত ি তীয় আর কউ নই, এটাই িবপযয়, কারণ ী মােনই িমথ া। আবার ভাবিছ, 
অমুক িজিনষ পেল আমার জীবেন শাি  িফের আসেব, এটাও িবপযয়। একটা িকছু ক না করিছ, 
িজিনষটা য রকম স রকম না ভেব অ  িকছু ভাবিছ, বািড়র সবাই িনেষধ কের যাে , এরকমিট 
করেত যও না। িক  আিম জািন আমােক করেতই হেব, না করেল আমার িবপদ হেব, এটাই িবপযয়।  

 

িবপযয় য সারা জীবন আমােদর কীভােব ািলেয় পিুড়েয় শষ কের িদে  আমরা ক নাও 
করেত পাির না। ভাবিছ এই কাজটা যিদ আমার হেয় যায় তাহেল আমার শাি  হেয় যােব, এই 
িজিনষটা যিদ আমার হােত এেস যায় তাহেল এবার আিম িনি ে  থাকেত পারব। িক  কান িদন এই 
কাজ হেব না আর কান িকছুই আসেব না। এটাই িমথ া ান, এটাই িবপযয়। ভাবিছ, যিদ একবার 
কান রকেম চার ধাম কের িনেত পাির, একবার যিদ গ াসাগর কের িনেত পাির, একবার যিদ অমুক 
বাবাজীর দশন কের িনেত পাির তাহেল আমার সব ঃখ-ক  চেল যােব। এ েলা সব িবপযয়। এসব 
কের িকছুই হেব না, জীবন যমন চলিছল তমনই চলেব। আজ পয  কা র িকছু পা ায়িন আপনারও 
পা ােব না। এই িবপযেয়র উপেরই সব সাধু-বাবাজীরা কের খাে  – কাউেক এই তাবীজ িদে , 
কাউেক এই পাথর িদে , কাউেক মালা িদে , কাউেক এই য  সই য  িদে । এটাই িবপযয়। য়ং 
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অবতার ভগবান ীরামকৃ  নেরেনর ক  ঘাচােত পারেলন না, তারঁ িশ েদর কান জাগিতক কে র 
লাঘব করেত পারেলন না আর সখােন এই বাবাজী সই বাবাজীরা বাজাের নেম পেড়েছ লােকেদর 
সব সম ার রাতারািত সমাধান কের িদেত, তা িক কখন স ব! যখন আপিন অমুক বাবাজীর কােছ, 
অমুক ফিকেরর কােছ দৗেড় যাে ন, এই বাবাজী আমােক এই কের দেব, এই ফিকর বাবা আমার 
এই ভােলা কের দেব, এই মি ের সই মি ের মাথা ঠুেক ভাবেছন ভগবান আমার সব ঃখ দরূ কের 
দেবন – এ েলা সব িবপযয়। যারা িবেয় কেরেছ িবেয়র পর তারা কাদঁেছ, যােদর িবেয় হে  না তারা 
কাদঁেছ, এই জীবেন আমার আর িবেয় হল না বেল – সব িবপযয়। 
 

িবপযয় থেক আরও বােজ হয় িবক  বিৃ েত। িবক  হল – শ ানা পাতী ব শেূ া 
িবক ঃ।।৯।।। ব শূ  ভাব। িবকে  ব  নই, আেছ ধ ুশ  ান। থেম হল সত  ান, ি তীয় 
হল িমথ া ান, ততৃীয় বিৃ েত আদেপই িকছু নই তা সে ও িমথ া ান উৎপ  হে । আমােক কউ 
গাধা বেল িদল, েন আিম চেট লাল হেয় গলাম। িক  আমার সােথ গাধার কান িমল নই তবওু 
আমার মেনর মেধ  তালপাড় হেয় গল ধ ু আমােক গাধা বলা হেয়েছ বেল। প তে র একটা 
কািহনীেত সামশমা নােম এক া ণ িভখারী িছল। িভে  কের বািড় এেস িকছু ছাত ুএকটা মািটর 
হািড়েত রেখ িদত। এইভােব জমােত জমােত হািড়টা ায় অে ক ভের গেছ। একিদন সই িভখারী 
া ণ ঘেরর মেধ  েয় আেছ আর িঝেমােত িঝেমােত ভাবেত  করল – আর তা কয়িদন, এর পর 

হািড়টা ছাতেুত ভের যােব, তারপর হািড়টা আিম িব ী করব, আমার কিট টাকা হেব, সই টাকা িদেয় 
আিম একটা গ  িকনব, ওই গ  ধ দেব, সই ধ িদেয় এই করব, সই কের এই হেব, তার 
থেক এই হেব সই হেব, সখান থেক আমার জিম হেব, বািড় হেব, তারপর আিম িবেয় করব, িবেয় 
করার পর আমার চারেট বা া হেব, বা ারা েটাপািট করেব, আিম তখন আমার ীেক ধমক দব – 
তিুম তামার বা া েলােক সামলােত পারেছা না, এই দখ আিম এ িুণ সাজা কের িদি  – এই বেল 
স একটা ডা া িনেয়   কের মারেত এমন ভােব চািলেয়েছ য ডা াটা ছাতরু হািড়র উপর পড়েতই 
হািড়টা ভেঙ সব ছাত ু মেঝেত ছিড়েয় গেছ। ওখােনই তার  শষ হেয় গল। এ েলা হল ব শূ  
ভাব, কাথাও িকছু নই ধ ু মেনর মেধ  কতক েলা শ  তরী হেয়েছ। শয়ার মােকেট তাও িকছু 
আেছ িক  এখােন িকছুই নই তােতই সই লাফােত  কেরেছ। 
 

ামীজী খুব র বলেছন – একটা কথা িনলাম, তখন আর আমরা উহার অথ িবচার 
কিরবার জ  অেপ া না কিরয়া তাড়াতািড় একটা িস া  কিরয়া বিসয়ািছ। ামীজী বলেছন – যারা 
বল িচে র তারাই এই রকম কের। এেদর িনেজর িচে র বিৃ র উপর কান িনয় ণ নই। িচ  আর 

তার বিৃ  এক হেয় যায়, যমন সমু  আর সমুে র ঢউ কখন আলাদা থােক না। িবকে র ে  িক 
হয় – বােস একজন যা ী আমােক বলল ‘আপিন িক চােখ দখেত পাে ন না’? আর যায় কাথায়, 
এরপর আমার মজাজ য কাথায় চেড় যােব কান িঠকানা থাকেব না ‘কী বলেলন! আিম চােখ 
দখেত পাই না! আমার চাখ আেছ িকনা আপনােক দিখেয় দব’? এখােন ব শূ । আিম সিত ই কী 
চােখ দখেত পাই না? অ েক অ  বলেল তার মেন আঘাত লাগার যিু  আেছ। আমােক যিদ কউ 
বেল ‘তিুম একটা চার’। এবার আিম যিদ রেগ যাই তাহেল সে হ হেব িন য়ই চিুরর ব াপাের আিম 
জিড়ত। আপনােক কউ িমথ াবাদী বেল িদল। ‘কী আপিন আমােক িমথ াবাদী বলেলন’! মােন আপিন 
তেত গেছন। আপিন তেত গেলন কন ভেব দেখেছন? আপিন তেত যাে ন মােন েটা িজিনষ 
পির ার হেয় যাে  – হয় আপনার িচ  অিত বল আর তা নাহেল আপিন িমথ াবাদী। িমথ াবাদীেক 
িমথ াবাদী বলেল রাগেবই রাগেব। আপনােক কউ চার বেল দওয়ার পর আপিন যিদ রেগ যান 
তাহেল বঝুেত হেব আপনার মেধ  িকছু একটা গালমাল আেছ। মা ষ কখন চেট যায়? যখন তার মেধ  
কান বলতা থােক। বলতা না থাকেল চটেব না। িবক  বৃি  ধ ু মা  শ ােনই তরী হেয় 
যাে । িবকে  আমরা িবচারও কির না।  
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িবকে র খারাপ িদকটা বলা হল, িক  এর ভােলা িদকও আেছ। িবক  বিৃ  মােন ক নার 
জগৎ, ক না জগেতর ভােলার িদেক গেল স খুব ভােলা সজৃনশীল হেয় যােব। িবপযেয়ও তাই হেব। 
কিব কত িকছু ক না কের কের র একটা কিবতা রচনা কের িদে ন। যারঁা িশ ী, তারঁাও একটা 
িকছু দেখ িনেলন, তারপর সটােক িনেয় ক নার জগেত চেল গেলন তারপর সখান থেক একটা 

র ছিব দাড়ঁ কিরেয় িদেলন। এনারাও িবক  ও িবপযেয়র মেধ ই পেড় আেছন। তাই বেল কিব বা 
িশ ীেদর িচ  িক বল? িঠকই, িশ ী বা কিবেদর িচ  বল থােক বেল তাঁেদর ব ি ে  সই জার 
থােক না। চ  আেবগ বণ হন বেল একট ু িকছুেতই তাঁরা ধয হারা হেয় পেড়ন। যােঁদর মেধ  
িবক  ও িবপযয় বশী থােক তারঁাই সািহত , কিবতা, গান রচনা করেত পারেবন। িশ ী, কিব, 
সািহিত করা ক নার জগেতই বশী িবচরণ কেরন, আর ক নার জগেত িবচরণ করা মােনই িবক  
িবপযয় বিৃ েলা বল। িক  আমরা এখােন জগৎেক িনেয় কথা বলিছ না, যারঁা যাগী হেত চাইেছন 
তােঁদর কথাই আমরা আেলাচনা করিছ। যােগর ে  িবক  ও িবপযয় বিৃ  এেকবােরই চলেব না।    
 

চতথু বিৃ  িন া – অভাব- ত য়াল না বিৃ িন া।।১০।। িন াও অত  ভাবশালী বিৃ । 
িন া বিৃ  হল অভাব ত য়, ত য় মােন বাধ বা ান। এখন কান বিৃ  নই ঘুিমেয় পেড়েছ, তার 
মােন িন ােত আমার জগৎটা অভাব বােধ চেল গেছ। জগৎ থাকেছ, চাখ খালা থাকেলও আমার 
কান বাধ নই, চাখ ব  থাকেলও কান বাধ থাকেছ না। ঠা র বলেছন – ঘুিমেয় পড়েল মুেখ 
কউ াব কের িদেলও কান শঁ হয় না। কন হয় না? জগেতর কান বাধই নই। িন াবিৃ র 
আবার ািদ আেছ। িক  এখােন য িন ার কথা বলেছ আসেল এখােন ষিু র কথা বলা হে ।  
আর ষিু  েটাই অভাব বিৃ । াব ায় বিহজগেতর অভাব হেয় যায় আর ষিু েত াব ার 
বাধটাও চেল যায়। ামীজী বলেছন য িজিনষেক আেগ আমরা বাধ কিরিন, সটা আমরা কখনই 
ে  দিখনা। আপিন হয়েতা বলেবন, ‘তা কন হেব, আিম তা সিদন ে  দখলাম আমার ব  ু

যাি ল হঠাৎ স বাঘ হেয় গল। আিম তা আেগ ব েুক কখন বাঘ হেত দিখিন’। আপিন এটা কন 
বঝুেত পারেছন না য, আপিন যিদ আেগ ব েুক বাঘ হেত দেখ থােকন আর সটাই যিদ ে  দেখ 
থােকন তাহেল সটা তা আর  হেব না।  মােন, আপিন বাঘও জােনন, ব ওু জােনন, সব জানা 
িমিলেয় একটা িক ৎূ িকছু হওয়া। ে  এই রকমই হয়, হাজার রকেমর িজিনষ আপনার জানা আেছ, 
সব জানােক িমিলেয় িমিশেয় একটা অ  ধরেণর বাধ হয়। সারািদন মন মাণ, িবপযয় ও িবক  
বিৃ েত চ ল হেয় থােক, িক  একটা সময় মনও একট ু শাি  পেত চায়, অভাব চায়। তখন মন 
িন াব ায় চেল যায়। এখােন যাগ যভােব অভাবেক বলেছ বদা  এভােব অভাব ত য়েক নয় না, 
তারা বলেবন অভাবটাও একটা মাণ। যাগ অভাবেক মাণ বেল নয় না। যােগর কােছ অভাব 
ত  মােণর মেধ  পড়েব। জা ত অব ায় আমরা অেনক িকছুেক িনেয় ক না কের যাই, জা ত 

অব ার এই ক না েলাই ঘুম  অব ায়  েপ আেস।  আর াব া েটা একই িজিনষ। 
যখন অভাব ত য় হয় অথাৎ আপনার যখন কান বাধ নই তখনই এই েটা অব া আসেছ। আিম 
ঘুিমেয় আিছ এই বাধটাও তখন থাকেব না। িন াভে র পর বাধ হেব আিম ঘুিমেয় িছলাম।  
 

শষ ও প ম বিৃ  হল িৃত বিৃ  – অ ভতূিবষয়াস েমাষঃ িৃতঃ।।১১।। এগােরা ন র 
সেূ  য িৃত বিৃ র কথা বলেছ, এিট চ  জারােলা একিট বিৃ । আেগর চারেট বিৃ র সব কিট 
থেক এই িৃত বিৃ  আেস। এই চারেট থেক িচে  য বিৃ েলা উঠেছ আর সখান থেক য 
অ ভিূত হে  স েলাই আবার সং ার েপ িচে  জমা থােক। যখনই কান েযাগ পেয় যােব, কান 
কাজ করেছ না, চপুচাপ বেস আেছ তখন িচে  জেম থাকা বিৃ েলা মেনর মেধ  িৃত বিৃ  হেয় উেঠ 
আেস – আেগ আেগ যত ধরেণর অ ভিূত হেয়েছ – িক কেরিছলাম, আমার সােথ অপের িক িক 
কেরেছ, আমােক িক িক করেত হেব এই সব নানান িৃতর মেধ  মনটা ঘুরেত থােক। এর আেগ আেগ 
যা িকছু আমােদর অ ভব হেয়েছ তার িকছু িজিনষ হািরেয় গেছ আবার িকছু অ ভব সং ার েপ 
িচে  জমা হেয় আেছ। সং ার বশতঃ বা অ ল েযাগ পেল সই অ ভিূত েলা যখন িচে র মেধ  
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িফের আেস তখন সটােকই বলেছ িৃত। আমােদর মি  সব িকছুেক ধের রােখ না, য অ  িকছুেক 
ধের রােখ তার সব ব াপাের আমরা সব সময় সজাগ নই। য েলার ব াপাের সজাগ থািক স েলা 
মাণ বিৃ েত চেল যাে । য েলার ব াপাের সজাগ নই িক  আেছ, সং ার বশতঃ যখন স েলা 

িচে র উপর ভেস উেঠ আমােদর মনেক ধা া দয়, এটাই িৃত। এই িৃত আবার চার রকেমর হয়, 
মােণর ব াপােরও চার রকম হেব আর িবপযয়, িবক  আর িন ার ব াপােরও হেব।  

 

 এখােন য িৃত বিৃ র কথা বলা হল, এই িৃত িনেজ কখন একা চলেত পাের না, বািক 
চারেট বিৃ র য কান একটা থেক িৃতর জ  হয়। যমন কউ ভােলা  দেখেছ,  আসেল 
িন াবিৃ , ঘুম ভাঙার পর স এখন সই ভােলা ে র িৃতর উপের বেস আেছ। অথবা রােত ভােলা 
ঘুম হেয়েছ, সকােল ঘুম ভা ার পর সই ভােলা ঘুেমর ৃিতেক অবল ন কের বলেছ – ওঃ কাল রাে  
িক দা ণ ঘুম হেয়েছ। এই িৃত আসেছ িন াবিৃ  থেক, িন া িনেজ অভাব বিৃ  থেক আসেছ, মেনর 
ভতের তখন িকছু িছল না, মনটা শূ  অব ায় িছল, তার িকছু মেন নই। িন া যিদও অভাব বিৃ , 
িক  অভাব বাধটাই ৃিত হেয় িফের আসেছ। এখােন মজার ব াপার হল যাগ অভাবেক মাণ িহসােব 
হণ কের না, একমা  বদা ই অভাবেক মাণ েপ নয়। িক  যাগশাে  বিৃ েত এেস অভাব বাধ 
চ  একটা ভিূমকা িনেয় িনে । যমন রাি েবলা ঘুিমেয় পড়ার পর আপনার কান ান িছল না, ঘুেম 

িক হেয়েছ িকছুই মেন নই। িকছু মেন নই মােন অভাব বিৃ , িক  এই অভাবেকও আপিন মেন 
রেখেছন। সইজ  বেল, মাণ, িবপযয়, িবক  আর িন া এই চার রকম বিৃ  থেক যসব িজিনষ 
অ ভব হেয়েছ তার অেনক িকছু সং ার েপ িচে  জমা হেয় থােক। সময় হেল সই সং ার েলা 
অেনক সময় জেগ ওেঠ, এটাই িৃত। মােণর িতনেট মাণ ত  মাণ, অ মান মাণ আর শ  
মাণ এই িতনেটই িৃতেত থােক। িবপযয়, মােন িমথ া ান সটাও িৃতেত থােক। পাচঁ িদন আেগ 

রা া িদেয় যাওয়ার সময় একটা দিড় দেখ আপনার সাপ মেন হেয়িছল, আপিন ভয় পেয়িছেলন। এটা 
আপনার িমথ া ান িক  ৃিতেত থেক গেছ। িবক ও িৃতেত থােক। আমােক দশ বছর আেগ গাধা 
বেলিছল আিম িক  ভেুল যাইিন। ক ু টার ছেল না মেয় ইদািনং এই িনেয় অেনক লখােলিখ হে । 
শেষ মািণত হল য ক ু টার মেয়। তার কারণ ব াখ া করেত িগেয় বলেছ, আপিন যিদ আপনার 
ীর কােছ কান ভলু কেরন িড় বছর পেরও ী সটা মেন রেখ দেব। আর সটা এমন উপযু  

সমেয় বার কের আনেব যখােন আপনােক বই ত কের ছেড় দেব। ক ু টার হাড াইেভ িঠক 
তাই হয়। আপিন ক ু টাের যা যা ভলু করেছন তার সব ক ু টােরর হাড াইেভ রকেডড হেয় 
থাকেব। কান িদন ওটা ওখান থেক মুেছ যােব না। ীেক আপিন হয়েতা িট ম  কথা বেলিছেলন, 
সটােকও িড় বছর পের আপনােক শানােত ছাড়েব না – তামার ওই কথায় আিম িক ক  
পেয়িছলাম তুিম বঝুেত পারেব না, এখনও মেন করেল আমার শরীের ালা ধের যায়। এটাই িবক  
বিৃ  িৃত হেয় থেক গেছ। কেয়কটা শ  মা , সই শে র অথও হয়েতা যােক বলা হে  তার কােছ 

 নয়, তােতই এই অব া। অব  যােগ য িন াবিৃ র কথা বলা হয় সই িন ােত কান ািদ 
িকছু থােক না, এখােন যিদও ষিু  শ টােক ব বহার করেছ না, িক  ষিু র বিশ েকই ধু িনেয় 
আসা হেয়েছ। মা ষ যখন কান কারেণ শারীিরক িবপযেয় ান হািরেয় ফেল, সই অ ান 
অব াটােকও এখােন ধরা হে  না।  
 

 আমােদর মি ে  মেনর য কাজ চলেছ, আসেল কাজ মােন এই পাচঁ রকেমর বিৃ  মেনর 
মেধ  িনর র উঠেছ। যােগর ল  িচ বিৃ  িনেরাধ। বিৃ  িনেরাধ মােন একটা েটা বিৃ েক আটকােল 
চলেব না, এই পাচঁ রকেমর বিৃ র সব কিট বিৃ েক িনেরাধ করেত হেব। এই কথা শানার পর 
অেনেকই চমেক উঠেব, কী বলেছন আপিন িৃতেকও মন থেক মুেছ িদেত বলেছন? া ঁতাই, সমািধ 
অব ায় িৃতও থাকেব না। ধু তাই নয়, িন াবিৃ ও থাকেব না, সব সময় এেকবাের সজাগ। কান 
ধরেণর ক না চলেব না। আরও বড় ব াপার হল কান মাণ বিৃ ও থাকেব না। আিম জগৎ থেক যা 
িকছু পাি , কান িত মাণ চলেব না, তারও আেগ আেগ শা  থেক যত কথা েন এেসিছ আর 
তার য েলা িৃতেত পেড় আেছ সম  বিৃ  শা  হেয় যােব। য লাকিট গাজঁা খেয় বা মেদর নশা 
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কের বুঁদ হেয় পেড় আেছ, তার মেনও তা এখন কান িচ া ভাবনা নই, তাই বেল কী এেক আমরা 
িচ বিৃ  িনেরাধ বলব বা সমািধর অব া বলেত যাব? কখনই নয়। কারণ তার এখন কান বাধ নই, 
এটাই অভাব ত য়। যিদও িন া বিৃ েক অভাব ত য় বলেছ, এখােনও তার সব িকছুর অভাব বাধ 
হেয় যাে । যখন মা ষ ব শঁ হেয় যাে , এ নাে িসয়া িদেয় অ ান করার পেরও সব িকছুর অভাব 
হেয় যাে , িক  সমািধর অব ায় এই অভাব বিৃ ও থাকেব না, অভাব বিৃ টাও না হেয় যাে । আমরা 
এত ণ এই পাচঁ রকম বিৃ র আেলাচনা করলাম। যাগদশেনর মূল উে  হল – এই পাচঁ রকেমর 
যত বিৃ র কথা বলা হেয়েছ এর সব কিট বিৃ র িনেরাধ করাটাই যাগ।  
 

এখন এই পাচঁটা বিৃ েক িনেরাধ করব িক কের? মেনর িনয় ণ মােন িচে র িনয় ণ। কারণ 
মন যটােক পেুরাপিুর জিড়েয় ধের থােক সটাই িচ । তাই িচে র িনয় ণ মােন মেনর িনয় ণ। িক  
এই িচ েক িনয় ণ করেব কী ভােব? কারণ িচে  মাগত ঢউ উেঠই চেলেছ। এখান থেক  চারেট 
ভােলা ভােলা কথা েন বাইের বিরেয় যই বােস উঠিছ সে  সে  অত লােকর িকিচর িমিচর, 
অত েলা লােকর ভােলা ম  ব বহার, সৎ ব বহার, খারাপ ব বহার সব মেনর মেধ  ঢুকেছ, অনবরত 
বাইের থেক িচে র মেধ  বি ং হেয় যাে । এই অব ায় িচ েক কী কের শা  করা স ব আর 
িনয় ণই বা িক কের হেব! অ  িদেক সমািধবান পু ষেদর িচ  পেুরাপিুর িনয় েণ রেয়েছ। তােঁদর 
বাইেরর জগেতর ব াপাের কান বাধই নই, গােয় মশা কামেড় র  টেন যাে  কান বাধই নই, 
ঠা র ধ ান করেছন তখন পািখ খাবােরর খােঁজ মাথায় এেস িনি ে  বসেছ, ঠা েরর কান শঁই 
নই। সমািধেত িচ  স ণূ শা  হেয় গেছ। অথাৎ যাগ য িচ বিৃ  িনেরােধর কথা ি তীয় সেূ  
বলেছ সই িচ  এখন পেুরাপিুর িনেরাধ হেয় গেছ।  

 

সমািধবান পু ষেদর থেক যারঁা একট ুনীেচ তােঁদর মেনর উপর িনয় ণ থােক। মেনর িনয় ণ 
মােন, চােখ একটা িকছু দৃ  এেসেছ, এেস গেছ তা এেসেছ সই িনেয় িতিন আর বশী িবচার 
করেত যােবন না, িনয়ার সব খবর নওয়ার জ  উদ ীব হেবন না। মনেক সব সময় বিু  িদেয় 
িনয় ণ করা হয়। বিু  সব সময় পাকা হয় শা  বাক  ও  বােক  বা িনেজর িবচােরর ারা। িবচার 
যটা হেব সটাও হেব শা  ও র উপেদশেক আধার কের। আপিন মা-বাবার কােছ িকছু িশ া 
পেয়েছন, র কথা েনেছন বা ভােলা বই পেড়েছন, সখান থেক আপিন িশ া পেয়েছন কা র 
সে  ব বহার করেত নই। এটাই আপনার বিু  হেয় গল। এখন একজন ব বহার করেছ দেখ 
আপিন িবচার করেছন এটা িক ভােলা ব বহার নািক খারাপ ব বহার, িক  এই ব াপাের আপনার বিু  
তরী হেয় আেছ তাই আপনার বিু  সে  সে  বেল িদে  এটা ব বহার। আপনােক কউ ঘুষ িদেত 
চাইেছ, তখনও আপিন িবচার করেত  কেরেছন ঘুষ নওয়াটা িক ভােলা না খারাপ, তখন আপনার 
বুি  বলেছ – শা  বলেছ অ ায় ভােব উপািজত ধন কখনই কােছ রাখেত নই। এিদেক বািড়েত বউ 
অেনক িদন ধের আপনােক বেল যাে  তার একটা দামী গয়না দরকার, গয়না না িদেল অশাি  সিৃ  
হেব। এবার আপনার মেন  লেগ গল। একটা মন বলেছ চিুর কর, আেরকটা মন বলেছ চিুর কেরা 
না। মন আর বিু র লড়াই হেলও আসেল মেনরই লড়াই। এখােন এেসই বিু র পরী া হেয় যায়। 
বিু র জার যত বশী হেব তত আপিন অ ায় কাজ থেক িবরত থাকেবন। বিু  বলেছ – তিুম 
িকছুেতই চিুর করেব না, কারণ তামার ী তামার  নয়, তামার  হেলন তামার মা-বাবা আর 
শা । এনারা কখনই তামােক এই কাজ করেত বলেবন না। যার বিু র যত জার তার মেনর উপর 
িনয় ণ তত বশী।  

 

িক  আমােদর সম া হল, মন আমােদর চ ল আর বিু ও অত শি শালী নয়। বিু েক পাকা 
করা হয়িন বেল বিু র কথা অমা  করিছ। অহ াের সব সময় রাগ আর ষ লেগ আেছ, কান 
িজিনেষর িত পছ  আেছ আবার কান িজিনষেক অপছ  করেছ। পছ  করেল তার িদেক এেগােত 
চায়, অপছ  করেল তার থেক দেূর থাকেত চায়। অহ ারেক কাপ মারেত হয়, অহ াের কাপ মারা 
মােন পছ  অপছে র তািলকাটা ছাট কের আনা, কান িকছুেত বশী জড়ােত নই। ভােলা গািড় 
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আমােদর চােখ পড়েবই। ঠা েরর চােখও পড়ত। দয়রাম তারঁ মামােক দখাে ন – মামা! মামা! 
ওই দ ােখা লাট সােহেবর বািড়। ঠা র দখেলন মািটর িঢিপ। আিম আপিন কান িদন লাট সােহেবর 
বািড়েক মািটর িঢিপ দখব না। এখােন ঠা েরর িচ ও পুেরা িনয় েণ আেছ, িচে  কান কার চা ল  
হে  না। একটা ভােলা গািড় িকংবা বািড় চােখ পড়েল আমােদর মন নানান রকম কথা ভাবেত  
কের দেব – এই রকম একটা বািড় করেত পারেল কমন হত! তখন বিু  বলেছ, দেখা ভাই! এই 
রকম বািড় করেত অেনক টাকার দরকার, এত টাকা তিুম কাথা থেক জাগাড় করেব! িক  অহ ার 
বলেছ – না! আমার এরকম িজিনষ চাইই চাই। অহ ারেক এই জায়গােত কাপ মারেত হয়। যােদর 
মন বল তােদর অহ ারেক মারেত হয় আর বিু  বিৃ েক বাড়ােত হয়। বিু  ক বািড়েয় বািড়েয় মেনর 
চা ল েক িনয় েণ আনেত হয়। মেনর উপর িঠক িঠক িনয় ণ থাকেল িচে  কান রকম াভ সিৃ  হয় 
না। ত ৎ াপ  ভা ভ  , রা া িদেয় হঁেট যাে ন ভ িজিনষও চােখ আসেছ অ ভও আসেছ, িক  
কান িকছুই আপনার মনেক চ ল করেছ না। বশীর ভাগ সময় যখন আমরা আেলাচনা করব তখন 
মন বলেত আমরা িচ েকই বাঝাব। মানব জীবন  ভােব চেল – বিৃ  েপ অব ান আর েপ 
অব ান। যাগসেূ র ি তীয় সেূ  দখাে  আমরা কীভােব বিৃ  েপ অব ান কির আর ততৃীয় সেূ  
দখাে  কীভােব েপ অব ান কির। 

 

বিৃ  ান মােন মি ে র কািশকার ান, িক  সি দানে র ান মি  িদেয় হয় না। 
মি ে র কািশকার মাধ েম যখন সি দানে র ান হেব তখন সাকার েপ দশন হেব। ঠা র যখন 
মি ে র মাধ েম সি দান েক দখেছন তখন দখেছন মা কালীেক, তখন আর অখ েক দখেছন না। 
অখ েক দখেত গেল তােঁক সমািধর অব ায় যেত হেব, তখন তােঁক মি ে র বাইের যেত হেব। 
মি ে  আসা মােনই আপিন পাে  গেলন। আপনােক আিম যখন দখিছ তখন এক রকম দখব, িক  
যখন ভােলা ক ােমরা িনেয় আসব তখন িক  আপিন ক ােমরার লে  আব  হেয় গেলন। যত বড় 
ি ন িনেয় আসা হাক না কন, িজিনষটা িক  আলাদা হেয় যােব। মন যতই উ  হাক, যখন মন 
িদেয় সি দান েক দখেব তখন এটাই ছিব দখার মত হেয় যােব, আসলটা আর থাকেব না। 
ক ােমরার ল াে র মত মেনর ছা  ল  িদেয় আসেব। আর তার অ ভবও অ  রকম হেব। িক  যারঁ 
এখনও সি দানে র বাধ হয়িন িতিন িজিনষটােক অ  রকম দখেবন। িযিন সি দান েক বােধ 
বাধ কেরেছন িতিন অ  রকম দখেবন। আমরা বলেত পাির য, কই আিম তা এটা িঠক বঝুেত 
পারিছ না। তখন ওই একই উপমা ব বহার করেত হয় – আপিন আমােক যখন দখেছন তখন আমােক 
এক রকম দখেছন, িক  আমার ছিব যিদ দেখন, যিদও আমারই ছিব, তবওু আপনার আমােক 
আলাদা বাধ হেব। ে  যখন আপিন আমােক দখেবন তখন আবার পেুরাপিুর অ  রকম দখেবন। 
একই মা ষ িক  আমরা কত ভােব দখিছ। আমােক সামনা সামিন দখেল এক রকম, িচ া করেল 
আেরক রকম, চাখ ব  করেল অ  রকম, ছিবেত এক রকম আর ে  আেরক রকম। সি দান ও 
িঠক সই রকম। বই পেড় এক রকম, িচ া কের এক রকেমর ধারণা হেব, ে  আেরক রকম ধারণা 
হেব, িচ া কের কের ে  দখেল অ  রকম ধারণা আর বােধ বাধ করেল অ  এক ধারণা হেব। 
আর বােধ বাধ হওয়ার পর িচ া করেল আেরক রকম ধারণা হেব। িজিনষটা এভােবই চেল। বােধ 
বাধ হওয়াটাই াভািবক আর বিৃ  ান অ াভািবক। আমােদর ভাগ  য বিৃ  ান আমােদর 
াভািবক আর বােধ বাধটা অ াভািবক। িযিন চত  িতিন তা সব সময় িনেজেক জােনন। প 
ানটাই ভাব, িক  তিুম িনেজেক ভেুল গছ। 

 

  এই পাচঁটা বিৃ েক থািমেয় দওয়াই যাগ। পাচঁ রকেমর বিৃ র সব কিট বিৃ েক যখন আটেক 
দওয়া হেব তখনই হেব িচ বিৃ  িনেরাধ। িচ বিৃ  িনেরাধ হেলই আধ াি ক ান জেগ যােব। যাগ 
মনেক খুব technically িনেয়ই বশী চেল। সইজ  মেনর িণিবভাজনটা যােগর পে  খুব জ ির 
হেয় পেড়, সব িকছুেক যার যার িনেজর িনেজর খােপ খােপ রেখ দওয়া না হেল পেুরা ব াপারটা 
িলেয় যােব। মেনর যখােন ছাপ পেড় আেছ, এর নাম িচ । যােগর ল  হল এই িচে  যন কান 

বিৃ  না ওেঠ। আিম এবার একটা হায় িগেয় থাকেত  করলাম, চাখ, কান সব ব  কের হায় 



67 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

পেড় আিছ। তাহেল মাটামুিট আমরা ধের িনে  মাণ বিৃ  আর আসেব না, কারণ ইি েয় িদেয় িকছু 
আসার রা া ব  কের দওয়া হেয়েছ। কা র সে  কান রকম কথাবাতা হওয়ার েযাগ নই। িক  
বািক িজিনষ েলা তা থেকই যােব – িবপযয়, িবক , িন া আর িৃত এই চারেট তা চেল যােব না। 
এই চারেটেক চ া কের নাশ করেত হেব। তার মােন িচে  যন কান িবকার না আেস, কান বিৃ  
যন না ওেঠ। িক  এভােব কউ কখন িচে র বিৃ েক নাশ করেত পারেব না। মন এমনই এক িজিনষ 
য, মন কখন ফাকঁা থাকেত পাের না, স বই নয়। সাইেকল যত ণ চলেত থাকেব পেড় যােব না, 
িক  দাড়ঁ কিরেয় িদেল পেড় যােব। মন িঠক তমিন, সব সময় চলেত থাকেব। চা ল তা মেনর 
াভািবক অব া, চা ল তা তার ভােবই লেগ আেছ। আর যিদ মনেক থািমেয় দওয়া হয়, মন শষ 

হেয় যােব। সাইেকলেক তাও া  িদেয় বা কান িকছুর সােথ হলান িদেয় দাড়ঁ কিরেয় দওয়া যায়, 
মনেক িক  সইভােব কখন দাড়ঁ করান যােব না। িক  যােগর উে  হল, যারঁা যােগর পেথ সাধনা 
করেছন তােঁদর উে  হল মনেক থামান।  
 

অভ াস ও বরােগ র অ শীলনই আধ াি ক সাধনা 
িক  থামাবার উপায় কী? ঠা রেকও একজন বলেছন – মন তা িনয় েণ আেস না, উপায় 

কী? ঠা র বলেছন – কন অভ াসেযােগর কথা আেছ না, আর বরাগ ! একটা িজিনষেক বারবার 
করাটা অভ াস আর যটা আমার ব  নয় সটােক তৎ ণাৎ ত াগ, এটাই বরাগ । অভ াস আর বরাগ  
এই েটার কথা একই সােথ গীতােতও বলা হেয়েছ। যাগশাে  খুব সংে েপ আমােদর সূ াকার 
বলেছন অভ াসৈবরাগ াভ াং তি েরাধঃ।।১২।। এখােন যটা বলা হল, এটাই আধ াি ক পেথর 
কৃত সাধনা। আমরা যাই কির না কন, ভি  করা, ান সাধন করা, খাল করতাল িনেয় হিরেবাল 

হিরেবাল করা, এমনিক অ া  ধেম ি ান, মুসলমান িকংবা ইসকেনর ভ , বদা ী, ীরামকৃে র 
ভ , য পথই হাক না কন সবাইর পরম সাধন এই েটা – অভ াস আর বরাগ । অভ াস আর 
বরােগ র অ শীলনই সাধনা। পাচঁ রকম বিৃ র য কথা আেগ বলা হেয়েছ এই বিৃ েলােক থামাবার 
একমা  উপায় অভ াস আর বরাগ ।  
 

ামীজী রাজেযােগ এই সব সূে র খুব র ব াখ া কেরেছন। রাজেযাগ হল practical 
spirituality এখােন কান ডানিদক বামিদক নই। ামীজীর লখা রাজেযাগ যত পড়েবন তত 
বঝুেবন, যত বঝুেবন তত ভােলা লাগেব। ােন েটা িজিনষ হয় – একিদেক বেল knowledge is 
power, আর অ  িদেক বেল to know is to love। ান মােন শি , আর ান মােন 
ভােলাবাসা। একটা িজিনষেক আমরা যখন জেন যাই তখন সই িজিনষটােক আমরা ভােলাবািস। অ  
িদেক যটা িনকৃ , সটােক জেন যাওয়া মােন তার উপর আপনার মতা এেস গল। বাজাের এক 
স ীওয়ালার কাছ থেক স ী কেনন, আপিন জেন গেলন এই স ীওয়ালা ঠকায় আর এই 
মাছওয়ালা পচা মাছ িব ী কের। যিদন আপিন জেন গেলন সিদন এেদর উপর আপনার মতা 
এেস গল। কারণ আর এরা আপনােক ঠকােত পারেব না। এর িবপরীেত একটা ভােলা িজিনষেক যিদ 
জেন যান তখন হয় to know is to love, একটা িজিনষেক জানা মােন তােক ভােলাবাসা। একটা 
বই পড়েত  করার পর চার-পাচঁ পাতা পড়ার পর বঝুেত পারিছ বইটা ফালতু, তখন বইটা ফেল 
িদই। আবার সই বই পেড় অ  আেরকজেনর খুব ভােলা লাগেছ, স তখন হয়েতা দশ বার পেড় 
ফলেব। িনভর কের আপনার দিৃ ভ ী, িচ কাথায় আেছ। একটা িজিনষেক জেন িনেল েটার মেধ  
একটা হেব – হয় সই িজিনেষর িত আপনার ভােলাবাসা জ ােব, আর তা না হেল মেন হেব এেত 
িকছু নই। যখন বলেব এেত িকছু নই তখন বঝুেত হেব তার মেধ  মতা এেস গেছ। আবার যখন 
মেন হেব কী সাংঘািতক িজিনষ, তখন তার িত আপনার ভােলাবাসা জ ােব। যারঁা ানমােগর পথ 
অবল ন কেরন তােঁদর কােছ knowledge is power। আিম তামােক বেুঝ গিছ তামার মেধ  
িকছু নই। লাট সােহেবর বািড় দেখ ঠা র বলেছন মািটর িঢিপ। িতিন জেন গেছন িজিনষটা িক। 
এটাই ানমাগ, একটা িজিনষেক জেন যাে , তার ভাব জেন গল, জানার পর তােক ফেল িদেয় 
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বিরেয় গল। রসেগা া খেত ভােলা লােগ, িক  রসেগা া ধ আর িচিন ছাড়া তা িকছু নয়। অথচ 
রসেগা ার সােথ ধ আর িচিনর কখন তলুনাই করা যােব না, েটা আলাদা। আপিন অেনক তক 
করেবন, রসেগা ার মেধ  অেনক কািরগিরর ব াপার আেছ, িশ  আেছ, সময় ও ম লেগেছ, 
রসেগা ার মেধ  সার ত  আেছ, হাজারিট কথা আপিন বলেত পােরন। িক  মূল উপাদান ধ আর 
িচিন ছাড়া রসেগা ােত িকছু নই। বা ােক ধ আর িচিন িদেল খােব না, রসেগা া িদেল ঝািঁপেয় 
পড়েব। একটা ের এেস কউ দখেছ সিত ই তা রসেগা া ধ আর িচিন ছাড়া িকছুই নয়, তার মােন 
এখন তার মেধ  শি  এেস গল। এই শি  এেস যাওয়ার পর রসেগা া আর তােক মু  করেত 
পারেব না। অ  িদেক ভি মােগর যারঁা সাধক তােঁদর কােছ ান হল to know is to love। িক  
এখােন সাধক কান িজিনষটােক জানেছন? পরমাথত েক। ভ  আর জগেতর কান িকছুর িত তাকান 
না, যিদও বা তাকান তখন এই দিৃ  িদেয়ই তাকান এই জগৎটা তাঁরই। তখন তারঁ মেধ  কান ভদ 
বিু  থােক না। তখন ওেক পছ  কির আর এেক অপছ  কির এই মেনাভাবও আসেব না।  
 

এই পাচঁিট বিৃ েক বেুঝ নওয়ার পর দেখ বা েব িতিন হেলন সই পু ষ। জানার মতা 
একমা  পু েষর বা আ ারই আেছ। আ া ছাড়া আর কউ িকছু জানেত পাের না। চত ই নই 
তখন জানেব কাথা থেক! এবার হয়েতা আপিন শা  পেড় বা র মুেখ নেলন – তাই তা! আিম 
সব সময় িনেজেক আমার বিৃ র সে  এক কের রেখিছ, এই বিৃ  থেক আমােক বেরােত হেব। এর 
থেক বেরােল কী হেব? আিম ক, এটা জানেত পারেবা। তার জ  উপায় কী? অভ াসৈবরাগ াভ াং 
তি েরাধঃ। শ েক জেন গেল শ েক মারা সহজ হেয় যায়। িদিদমা নািতেক এমন ভােলাবােস য, 
সখান থেক বেরােত পারেছ না, পু ষ কৃিতেক এমন ভােলােবেস ফেলেছ য আর কৃিতেক 
ছাড়েত পারেছ না। ঠা র মা কালীেক এমন ভােলােবেস ফেলেছন য তােঁক ছাড়েত পারেছন না, 
তাতাপরুী ঠা রেক অৈ ত ােন িতি ত করােত পারেছন না। আমােক যিদ এখন এেগােত হয় 
তাহেল আমােক আমার বিৃ  থেক আলাদা করেত হেব। আলাদা করা মােন বরাগ । যত ণ নািত 
থেক িদিদমা না সের আেস তত ণ িদিদমা িক কের বুঝেব িতিন ক! পু ষেক এখন িচ বিৃ  থেক 
বেরােত হেব, তার জ  দরকার বরাগ । বরাগ  করেত হেল, ধ ু বরাগ ই নয়, য কান িকছু 
করেত গেল আমােক মেনর সাহায  িনেয়ই করেত হেব। পু ষ আলাদা হেয় যােব মেন করেলই কৃিত 
থেক আলাদা হেয় যেত পারেব না। পােয় কাটঁা ফটুেল আেরকটা কাটঁা িদেয় পােয়র কাটঁােক বার 
করেত হয়। এই য পু ষ মেনর সে , মেনর সম  বিৃ র সে  একা  হেয় আেছ এই একা  বােধর 
নাশ হেব মেনর ারাই। বরােগ র জ  থেমই দরকার মেনর িনমলতা, মনেক এেকবাের কলুষ মু  
হেত হেব। এেকবাের , পিব , পির ার না হেল বরাগ  হেবই না, আর তার সে  যিু  িবচাের 
পেুরা িতি ত হেত হেব।  

 

আসেল যাগদশন অধ য়ন করার যাগ তা অজন করা, যাগদশন অ শীলন করার মতা লাভ 
করা অিত লভ। যাগদশেনর যিু েক িবচার করা সাধারণ মা েষর পে  অস ব। যাগদশন থেক 
যিু েত আেরকট ুদাড়ঁায় একমা  অজাতবাদ। অজাতবােদ যিু  আরও খর, এত কড়া কড়া যিু  য 
মাথাটা ফেট যন চৗিচর হেয় যােব। আমােদর সব যুি  একটা জায়গােত এেসই থেম গেছ – 
ঠা েরর আ য় িনেয়িছ ঠা রই দখেবন। এই ধরেণর যিু  িনেয় আর যাই হাক না কন, বদা , 
যােগর মত দশন চেল না। এেদর যিু , িবচােরর কথা নেল সাধারণ মা ষ িছটেক বিরেয় যােব। 
আপিন এখন বলেছন আিম বরােগ র অ শীলন করব। কীেসর বরাগ ? আমার য প সই েপ 
িতি ত হেত চাই। তাহেল তা আপনােক আেগ কৃিতেক ত াগ করেত হেব। আিম ত াগ কের দব। 

তার আেগ আপনােক বিু েক ছাড়েত হেব। ছেড় দব। বিু েক ছেড় িদেত চাইছ তা, তাহেল এবার 
 হও, পিব  হও, যিু  পরায়ণ হও, িবচারশীল হও। যমিন , পিব , যিু  পরায়ণ, িবচারশীল 

হেত যােবন তখনই নানা রকেমর গালমাল হেত  করেব। তখন সব িকছু ছেড় দওয়ার পর মেন 
হেব একট ু িকছু রািখ, একট ু িকছু না রাখেল আমার জীবন চলেব কীভােব! নানা রকম সংশয় এেস 
আমােদর মনেক চ ল করেত  কের দেব।  
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জীবেন থমবার য কাজটা করিছ, তা ভােলা ম  যাই হাক, সই কাজই আমােক পের ওই 
একই কােজর িদেকই টেন িনেয় যােব। একজন বড় ডাকাত রাজার িসপাহীেদর হােত ধরা পেড়েছ। 
িবচােরর পর তার ফািঁসর আেদশ হেয়েছ। ফােঁস দওয়ার আেগ ডাকাতেক তার শষ ই া বলেত বলা 
হেয়েছ। ডাকাতিট বলেছ ‘আমার মািসেক কােছ িনেয় আসা হাক’। মািস তার কােছ আসেতই স 
মািসর কান দাতঁ িদেয় খুব জাের কামেড় িদেয়েছ। কারণ, ডাকাতিট যিদন থম িমথ া কথা বেলিছল, 
মািসর কােছ নািলশ করােত মািস িব াস কেরিন, তারপর থম যিদন চিুর করল, সিদনও মািস 
িব াস কেরিন। এই িমথ া কথা, চিুর করা বাড়েত বাড়েত এখন স ডাকািতেত পৗেঁছ গেছ। এই 
একই িজিনষ মেনর সে ও হয়। থমবার আপিন একটা সৎ কায বা অসৎ কায করেলন, কায যা 
হবার তােতা হেয় গল, িক  সই কায মেনর উপর একটা ছাপ রেখ দয়। থম কান খারাপ কাজ 
করেত মন খুব আড়  থােক, ভয় ভয় থােক। িক  ি তীয়বার করার পর মন আেগর মত আড়  হেব 
না। এরপর ততৃীয়বার করল, মেনর উপর আেরকট ুছাপ পেড় গল, চতথু বার আরও অেনকটা ছাপ 
পেড় গল, এই কের কের আজেক আিম অমুক ব ি ে  দািঁড়েয়িছ, আপিন তমুক ব ি েত এেস 
পৗেঁছেছন। এিটএম কােড কত টাকা আেছ কউ জােন না, এিটএম মিশেন কাড ঢাকােল জানা যােব 
কত টাকা আেছ। এমিনেত সব এিটএম কাড দখেল একই রকম লাগেব, িক  মিশেন ঢাকােল বাঝা 
যায় কান এিটএম কাডই সমান নয়। আমােদর সবার মনও এই রকম। সবারই মাথা একই রকম, িক  
মেনর মেধ  সব রকেমর ছাপ জমা আেছ। আপিন ভােলা লাক কন? ভােলা কাজ কের কের আপনার 
ওই ছাপ েলা ভােলা বা ভ হেয় গেছ। আপিন খারাপ লাক কন? বােজ কাজ কের কের অ ভ 
সং াের আপনার মন ভিত হেয় আেছ। আজেক আিম আপিন ভ ও অ ভ কােজর িম েণ এক িবেশষ 
ব ি  েপ িচি ত হেয়িছ, এটই ব ি  তরী হেয়েছ আেগ আেগ আমরা যমন যমন কাজ কেরিছ 
সই অ সাের। সব কায য মেনর মেধ  ছাপ ছেড় িদেয় যাে  এই ছাপেক বেল সং ার। কালী 
পজূায় কউ কউ খুব িন া সহকাের সারা রাত জেগ জপ-ধ ান কেরেছ, কউ রাত জেগ ধ ুপেূজা 
দেখ গেছ, কউ সারা রাত সিদন খুব জুয়া খেলেছ, আবার কউ হয়েতা সারা রাত হ ে াড় 
কেরেছ, মাংস-ভাত খেয়েছ, বাজী পিুড়েয়েছ – সব কাজই মেনর মেধ  একটা ছাপ রেখ দেব। এই 
হেত হেত যখন কান সং ার বলবতী হেয় যায় তখন সটাই হেয় যায় অভ াস। বাবা ছেলেক শাসন 
কের বলেছ ‘তইু সব সময় বড়েদর সে  অস ান কের কথা বিলস কন’? কারণ দখা যােব স 
আেগও অস ান কের কথা বেলেছ, তার আেগও বেলেছ। থমবার যখন বড়েদর অস ান কের কথা 
বেলিছল তখন তার মেন একটা ছাপ পেড়েছ। ি তীয়বার যখন বেলেছ তখন ছাপটা আরও গভীর হেয় 
গল। এই করেত করেত এখন তার চ লু া চেল গেছ। থম হয় কায, কায থেক সং ার আর 
সং ার থেক তরী হয় অভ াস। এই অভ াস থেক হেব নতনু কায। আগামী িদেনর কায যটা হেব 
সটা আপনার ভাব ও অভ াসবশত।  

 

যাগদশেনর কথা েন এবার আপিন িঠক করেলন আমার ভাবটা পা ােত হেব। ভাব 
পা ােত হেল এবার আপনােক উে া িদক থেক  করেত হেব। য অ ভ কাজ েলা করা আপনার 
ভােব আেছ সই কাজ েলা করা আেগ ব  করেত হেব। ব  করার পর ভ কাজ করা  করেত 

হেব। ভ কাজ করা  হেল ধীের ধীের সং ার পা ােত আর  করেব, সং ার পা ােল ভাবও 
পা ােত  হেব। ভাব পা ােল কমও পেুরা পাে  যােব। আমরা সইজ  িনি ত কের কাউেক 
বলেত পাির না য ইিন অত  ভােলা মা ষ। এই মু েত, এই পিরি িতেত িতিন অত  ভােলা লাক 
িক  আগামীকাল িতিন িক হেবন কান িন য়তা নই। িঠক তমিন এই মু েত যােক অত  খারাপ 
লাক বেল মেন হে , আগামীকাল িতিন অত  ভােলা লাকও হেয় যেত পােরন। সইজ  যােগ 
চরম ভােলা লাক বা চরম খারাপ লাক বেল িকছু হয় না। একটা অ ভ কাজ কেরেছ বেল তােক 
খারাপ লাক বেল মেন হে , িক  কাল পা া কান ভােলা কাজ করেত  করেল সই খারাপ 
লাকই পাে  িগেয় ভােলা লাক হেয় যেত পাের। সইজ  কথায় বেল বড়ালেক থম রাে ই 
মারেত হয়।  
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এক তজী রাজ মারীর সােথ এক রাজ মােরর িবেয় হেয়িছল। িবেয়র আেগ সবাই 
রাজ মারেক সাবধান কের বেল িদেয়িছল ‘তিুম ভাই মেয়িটেক সামলােত পারেব না’। যাই হাক 
িবেয় হেয় গেছ। রাজ মারীর একটা পাষা বড়াল িছল। রাজ মার িবেয়র রােত মেয়িটেক বলেছ 
‘ দেখা আিম তামার সব কথা মানব, িক  আিম যিদ কান ব াপাের অস  হেয় যাই তামােক আিম 
িতনবার ছাড় দব’। থম রােতই রাজ মােরর খাবার সময় বড়ালটা এেস ঘুরঘুর করেছ, থমবার 
সিরেয় িদেয়েছ। থমবার সিরেয় দওয়ার পর ি তীয়বার এেসেছ, ি তীয়বারও সিরেয় দওয়ার পর 
ততৃীয়বার এেসেছ। ততৃীয়বার সিরেয় দওয়ার পর চতথুবার আসেতই রাজ মার তেরায়ালটা বার কের 
এক কােপ বড়ালটােক কেট িদেয়েছ। ব  , আর কাথায় যােব! রাজ মারী চচঁােত  কেরেছ 
‘তিুম অত  িনদয়! িন রু! আমার আদেরর বড়ালেক মের িদেল’। রাজ মার ণেত  কেরেছ – 
এক। ওই এক পয ই গাণা হেয় গেছ, এরপর সারা জীবন রাজ মারী আর মুখ খােলিন। এই 
কািহনী হািস মজা করার জ  নয়। য কান গালমাল যিদ আেস থেম ওখােনই তােক মের শষ 
কের িদেত হয়। ায়ি ে  তাই হয়, থম কােপই মারেত হয়। ায়ি  তােদরই জ  যারা 
সং ারবশতঃ কের ফেলেছ। িক  যােদর ভােব চেল গেছ তােদর এখন অেনক কাঠখড় পাড়ােত 
হেব। যারা পেকটমার, িছনতাইবাজ এেদর পিুলশ যতই মা ক, ছাড়া পেল যা করিছল তাই করেত 
থাকেব। এেদরেক পা ােনা খুব কিঠন। 
 

আমােদর সবার য ব ি , এই ব ি  তরী হয় আমােদর ভতেরর সং ােরর সমি  ারা। 
এই সং ার সমি  হল যটা আমােদর মেনর উপেরর অংেশ ভাসেছ, িক  মেনর গভীের আরও য কত 
সং ার সূ  হেয় বীজাকাের জমা হেয় আেছ তার খবর আমরা কউ জািন না। আমার আপনার ব ি  
হল সামেনর সং ােরর ছা  একটা পটুিল, িক  এই ছা  পটুিলর তলায় আেরকটা িবরাট পটুিল আেছ, 
যটােত জ -জ া েরর সব সং ার সি ত রাখা আেছ। রাজেযােগ পের এই িনেয় িবরাট আেলাচনা 
হেব। এখন আমার আপনার য চির  ও ব ি  এখনকার ভােলা ম  সং ার িমিলেয় তরী।  
 

একমা  পথ হল অভ াস আর বরাগ । আপিন বেুঝ গেলন এটা আমার কান কােজ লাগেব 
না, তৎ ণাৎ সই িজিনষেক ত াগ কের িদেত হেব, এটাই বরাগ । শাে র কথা েন, র মুেখ েন 
আপিন বেুঝ গেছন এই কাজ করা উিচৎ নয়, তাহেল ওই কাজ আর কখনই করা চলেব না। এবার 
আপনােক অভ াস করা  করেত হেব। এত িদন কের কের বঝুেত পারেছন আিম ভলু পেথ চেল 
এেসিছ, এবার অভ াস কের কের আপনােক িঠক অতটা পথই আসেত হেব যতটা পথ ভলু পেথ চেল 
এেসেছন। সই জায়গােত এেস এবার অ  িদেক যেত হেব। এটােকই যাগশাে  বলেছ 
অভ াসৈবরাগ াভ াং তি েরাধঃ। বারবার একটা িজিনষেক কের যেত হেব, আিম করবই করব, যাই 
হেয় যাক আিম করব, অভ ােসর এটাই মূলম । আেরকটা িজিনষ জানার, একটা িজিনষ যিদ কউ 
এেকর অিধক বার কের থােক, তার মােন তােক অেনক কাঠখড় পাড়ােত হেব। অত সহেজ এই 
সং ার তার যােব না, তার জ  কৃপা ও অেনক িকছুর সহায়তা চাই।  
 

িক  তাই বেল য স এেকবাের গা ায় চেল যােব বা গেছ, তা কখন নয়। য কান মু েত 
য কান লাক যিদ চ া করেত  কের দয়, ধীের ধীের স এেগােত  করেব। যমন, আপনােক 
কউ কট ূ কথা বলেল আপিন রেগ যান। এবার আপিন শাে র কথা েন বঝুেলন য এভােব 
একটেুতই রেগ যাওয়াটা িঠক নয়। এরপর বািড়র কউ আপনােক অপমানজনক কান কথা বলল। 
অপমানজনক কথা বলা মােন িবক , কারণ কথা েলা শ  মা । িকংবা সিত  সিত ই আপনার সােথ 
কান খারাপ ব বহার করা হল যটা মােণর মেধ  পেড় যাে , মােণর মেধ  মােন আপিন সরাসির 
দখেত পাে ন। এবার আপনার মন সে  সে  াধ বৃি েত চেল গল। াধ বিৃ  আপনােক িঘের 
ফলার জ  আপিনও িঠক কের িনেলন – এবার িকছু করেত হেব। িক  শা  েন েন আপনার বিু  
পির ার হেয় গেছ, আপিনও তাই িঠক কের িনেয়েছন আিম িকছু করেবা না। এই য আপিন িঠক 
কের িনেলন আিম িকছু করেবা না বা িকছু বলেবা না, তার মােন িনেজেক আটকাবার শি  আপনার 
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মেধ  এেস গেছ। থমবার না হয় আটেক িদেলন, ি তীয়বার আবার আপনােক অপমান করল বা 
একটা খারাপ কথা বলল, ি তীয়বারও আটেক রাখেলন িক  ততৃীয়বার আর িনেজেক সামেল রাখেত 
পারেলন না। এবার রাগটা বিরেয় আসেব।  

 

সইজ  পেরর সেূ  বলেছন ত  ি েতৗ যে াহভ াসঃ।।১৩।। একটা সং ারেক যখন 
আমরা ধের রাখিছ তখন সই সং ারটাই ায়ী হেয় যােব। আিম রেগ যােবা না, আমার াধবিৃ েক 
বেরােত দব না। এইভােব বার বার যখন একটা বিৃ েক আটেক দওয়া হে , বিৃ েক িনেজর বেশ 
িনেয় আসা হে  তখন সটােক বলেছন অভ াস। বরাগ  হল একটা িজিনষ, যটা আমার কান কােজ 
লাগেব না, সটােক ফেল দওয়া। িক  সূ াকার এই সেূ  অভ াসেক ব াখ া করেছন ত  ি েতৗ, 
যত ণ না ি িত হেয় যাে  তত ণ য পবূক িনর র চ া কের যেত হেব। যখন চ া করেত হে  
না তখন সটা অভ ােসর পযােয় পড়েব না। যমন একজন লাক জীবেন কখন িমেথ  কথা বেলিন, 
তার ে  সত  কথা বলাটা অভ ােসর পযােয় যােব না। অভ াস হল, য সব সময় িমেথ  কথা বেল 
স এখন অভ াস কের কের িমেথ  কথা বলাটা ব  কের সত  কথা বলার চ া করেছ। যােগ সত  
কথা বলা, ভােলা কাজ করার অভ ােসর কথা বলেছ না, এখােন বিৃ েক িনেয় বলা হে । অপেরর 
ভােলা িকছু দখেল আমার মেন হয় – আহা! আমারও যিদ এই িজিনষ হত। এটাই লাভ বিৃ , লাভ 
বিৃ েক যখন আিম বেুঝ িনলাম এবার আমার কাজ হল লাভ বিৃ েক বেশ িনেয় আসা, লাভ বিৃ েক 
আিম আসেত দব না। আিম বঝুেত পারিছ আমার মেধ  াধ বিৃ  আেছ, এবার আমার চ া হেব 

াধ বিৃ েক আসেত না দওয়া। এই বিৃ েক আসেত না দওয়া, চ া কের কের বেশ িনেয় আসা 
হে  এটােকই বলেছন অভ াস।   
 

 মেন অনবরত বিৃ  উঠেছ এটা বা ব। আর মেনর বিৃ িল যত ণ না ঈ েরর বিৃ  না হে , 
অথাৎ জাগিতক বিৃ  যত ণ থেক যাে  তত ণ িক  সেত র উপলি  হেব না। এই েটার উপের 
কান ই চলেত পাের না। িবিভ  ধম রা য পথেকই অ সরণ করেত বলনু না কন তারা িক  
পের িগেয় সবাই এই কথাই উে খ করেছন – বিৃ িল থেক বিরেয় আসেত হেব। াধবিৃ র কথাই 
ধ ন। াধবিৃ  হয়েতা মাণ থেকই এেসেছ। গ ার জেল নেম বলিছ আিম আর জেল িভজেত 
চাইনা। তাহেল আমার কােছ একটাই পথ খালা, গ া থেক উেঠ আসা। গ ার জল থেক উেঠ 
আসাটাই বরাগ । তাহেল তা বরাগ  খুব সহজ হেয় গল। িক  এর থেক আেরা কিঠন যিদ হয়? 
যিদ আিম েয়ােত পেড় যাই তখন আিম িক করব? একই কথা বলেত হেব েয়া থেক বিরেয় 
এেসা। িকভােব বেরােব? চ া কর। থম থম ধের ধের উঠেত িগেয় একট ুউেঠই হয়ত পেড় যােব। 
তখন আবার চ া কর। এভােব  বার, িতন বার, পাচঁ বার, ছ’বার চ া করেত করেত একটা সময় 
ঐ অ কার গভীর েয়া থেক বিরেয় আসেত স ম হেব। এছাড়া আর কান পথ নই। এটাই বরাগ  
আর অভ াস, আমার বিরেয় আসবার চ  ই া থাকা চাই আর সােথ সােথ ই ােক কাযকরী করার 
জ  িনর র অভ াস চািলেয় যাওয়া চাই। আধ াি ক সাধনার শষ কথাই – অভ াস আর বরাগ । 
মেনর বিৃ িলেক একমা  অভ াস আর বরােগ র ারাই িনেরাধ করা স ব। বরাগ  – এ েলা ছেড় 
দাও। ছাড়েব িক কের, একবাের ছাড়া যায় না, তাই অভ াস কের যাও।  
 

গীতােতও এই একই কথা ভগবান ীকৃ  অজুনেক বলেছন – হ অজুন তিুম যা বলছ িঠকই 
বলছ, মেনর বিৃ েক িনেরাধ করা অস ব বেলই মেন হয়, এেত কান সংশয় নই, িক  ‘অভ ােসন তু 
কৗে য় বরােগ ণ চ গৃ েত’ অভ াস আর বরােগ র ারাই অস ব স ব হেব। অজুন ভগবানেক 
বলিছেলন ‘ ভ ুআপনার কথা েলা নেত খুবই িমি  িমি  লাগেছ, বলেছন মনেক িনয় ণ করেত হেব, 
িক  বায়ুেক যমন কাথাও ব  করা যায় না, মনেকও তমিন বেশ আনা যায় না’। ভগবান তখন 
বলেছন, অজুন তিুম যা বলছ িঠকই বলছ এেত কান সে হ নই। তেব অভ াস যাগ আর বরােগ র 
ারা স ব। সাফেল র কান সহজ পথ হয় না, খাটেত হেব। জীবনমু  হেত চাইিছ, তা এমিন এমিন 

হেয় যােব না, অভ াস আর বরাগ  এই েটােক চাই। বরােগ র সেবা  অব া কানটা? সাধনার উ  
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অব ায় জীবনমু  হওয়ার বাসনােকও বরাগ  িদেয় দয়, যিদও এটা খুবই উ  অব ার কথা। একটা 
খুব মজার কািহনী আেছ। এক রাজার দরবাের এক সাধবুাবা এেসেছন। সাধবুাবােক দেখ রাজা খুব 
মািহত হেয় গেছ। রাজা সাধবুাবােক িকছু িদেত চাইল, িক  সাধবুাবা িকছু িনত চাইেলন না। রাজা 
সাধেুক বলেছ ‘সিত  আপনার কী বরাগ ’! সাধবুাবা বলেছন ‘আপনার বরােগ র সামেন আমার আর 
িক বরাগ ’! রাজা বলেছ ‘আপিন এ কী বলেছন’! সাধবুাবা বলেছন ‘আিম আর িক ত াগ কেরিছ, 
কটা টাকা আর ভােলা খাওয়া পড়ােকই না ত াগ কেরিছ, আর জগেতর যটা সব থেক মূল বান ব  
ভগবান, আপিন সটােকই বরাগ  িদেয় িদেয়েছন, আপনার এই বরােগ র সামেন আমার এই বরাগ  
তা অিত তু ’। যিদ কউ বেল আজ থেক আমরা এই অভ াস করব, আমার মনেক কান িকছুেতই 
িবচিলত হেত দব না, আমার মেনর মেধ  যােত কান িতি য়া না হয়, তার জ  আিম আজ থেক 
খুব কের অভ াস করেত থাকব। আসেল তারা িক  এখােন অভ ােসর মেধ  িদেয় কৃত পে  
বরােগ র অ শীলনই করেত যাে । ঠা র বার বার কািমনী-কা ন ত ােগর কথা বলেছন। কারণ এই 
বিৃ িল সব থেক বিশ রণা শি  পায় কািমনী-কা ন ভােগর থেক। বরাগ  মােন বাইেরর কান 
িকছুই যন আমার মেনর মেধ  কান ধরেণর উে জনা সিৃ  কের আমার মেনর মেধ  কান বিৃ  তরী 
না করেত পাের।  
 

 অভ াস একিদন করেলই ওটা ায়ী প পােব না। ল  হে  বরাগ , আর বরাগ ই সব 
থেক উ  অব া। সইজ  পেরর সেূ  বলেছন স ত ু দীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা 
দঢ়ৃভিূমঃ।।১৪।। যােগ দশেনর এিট একিট অত  মূল বান সূ । স তু – মােন ঐ িজিনষটা, মােন 
অভ াসটা, দীঘকাল – অেনক িদন ধের, নর য – িনর র, একটওু ছাড় দওয়া চলেব না, আজেক 
একট ুকরলাম কাল করলাম না, আবার অেনক িদন পর আবার একট ুকরলাম, এভােব করেল িকছু হেব 
না, সব সময় কের যেত হেব। সৎকারােসিবেতা – খুব ার সে  ধ ুএটােকই অভ াস কের যেত 
হেব, কেয়দীেক মের কাজ করাবার মত নয়, ভােলােবেস করিছ, আিম এটাই করেত চাই। িকছু করা 
মােন সবা করা, ার ও ভােলাবাসার সে  সবা কের যাি । অিন ার সে  অভ াস করেল হেব না, 
সৎকারােসিবতা, ার সে  অেনক িদন ধের এই অভ াস কের যেত হেব। তখন িক হয়? দঢ়ৃভিূমঃ – 

িতি ত হেয় অিবচল অটল হেয় গল, তখন ওখান থেক পতন আর হেব না। আমার য ব ি , 
আমার য চির  এটাই দঢ়ৃভিূম। এই ব ি  ও চিরে র উপরই আিম দািঁড়েয় আিছ।  
 

ছাটেবলায় কত ক  কের অ আ ক খ িশখেত হেয়িছল। আর আজেক সব কিট বণ এক 
িনঃ ােস িনেয় িদেত পারিছ। মােন এই ব াপাের দৃঢ়ভিূম হেয় গেছ। িক  এই অব ায় আসার জ  
কত অভ াস করেত হেয়েছ, িনর র অভ াস কের কের আজেক বণমালার িতিট অ র এক িনঃ াস 
িনেয় দওয়া স ব হে । ধ ু িশ া ে ই নয়, য কান িজিনষ, যমন জপ-ধ ান থম থম 

করেত কত িবরি  লােগ, িক  এটাই অেনক িদন ধের, বছেরর পর বছর িনয়ম কের িনর র ার 
সে  ভােলােবেস কের যাি , তখন জপ-ধ ান করাটা সং াের পিরণত হেব, সং ার থেক ভােব, 
ভাব থেক চিরে , চির  থেক দৃঢ়ভিূম হেয় যােব।  দীঘকাল িনর র ভােব ার সে  অভ াস কের 
গেল মন িনয় েণ এেস যােব। আসেল মন এখােন িনয় েণ আসেছ না, মেনর িতি য়া, উে জনা 
েলা িনয় েণ চেল আসেছ। বাইেরর উে জনা সব সময় মনেক সচূনা পাঠােতই থাকেব উে িজত 

করবার জ , িক  মেনর মেধ  তােত কান িতি য়া হেব না, কননা এই িতি য়াটা িনয় েণ চেল 
এেসেছ। এ যন িঠক যু ে ে র অ ােরাহী সে র মত। যু ে ে  সব ঘাড়া েলা স েদর িপেঠ 
িনেয় দািঁড়েয় আেছ। যেু র িবউগ   বেজ উঠল, ঘাড়া েলা এখন তেড়ফেুড় ছুেট যেত চাইেছ। িক  
য সওয়ার হেয় আেছ স ঘাড়ার লাগামেক শ  কের ধের ঘাড়ােক িনয় েণ রাখেছ, ঘাড়া যিদ 
এিগেয় যায় তাহেল সবনাশিট হেয় যােব।  
 

 িনর র অভ াস করেত বলা হে । এখন িঠক কের িনলাম আিম কা র উপর রাগ করব না, 
তখন এটােকই অেনক িদন ধের অভ াস কের যেত হেব। অেনক িদন করেত করেত রাগবিৃ েক 
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িনেরাধ করােত যখন িতি ত হেয় যােবা তখন এই রাগ বা াধ থেক আমার আর পতেনর ভয় 
থাকেব না। একজন মা ষ যিদ একটা জায়গায় বিনয়েম চেল, স সব জায়গােতই বিনয়েম চলেব। 
আধ াি ক পু েষর মেধ  েটা িজিনষ থােক, থমটা হল কান রকম বিনয়েমর মেধ  িতিন থাকেবন 
না। ঠা র যখন জামা-কাপড় পড়েতন, খাওয়া-দাওয়া করেতন, কাথাও যেতন তখন সব িকছুেত তাঁর 
িহসাব করা থাকত, কাথাও তারঁ বিনয়ম িকছু িছল না। যার একটা জায়গায় বিনয়ম আেছ অ  
জায়গােতও তার বিনয়ম হেত বাধ ।  
 

আমােদর সবারই মেধ  একটা শৃ লতার ব াপার আেছ। শৃ ল ব াপারটা যিদ সিরেয় দওয়া 
হয় তখন ডাকাত, খুনী, চার, চাষী, কামার, লখক, িব ানী, স াসী এেদর মেধ  যারা  তােদর 
সবারই মেধ  একটা িবেশষ বিশ  থােক, য বিশ  িদেয় তােক সবার থেক আলাদা কের মেন 
রাখা হয়। বড় কাজই করেত থা ক আর ছাট কাজই করেত থা ক একটা ব াপার সবারই এক থােক। 
দ তা সবারই থােক িঠকই, িক  বাইের থেক বাঝা যােব না ক কতটা দ , দ তা থেকও 
আেরকটা িজিনষ আেছ যটা েদর মেধ  সবারই থাকেব। যারঁাই যার যার ে   হন তারঁা 
সবাই একজন বড় মােপর িশ ী হন। এনারা যটাই করেছন সটােকই মেন হেব একটা আট। এখন 
িশ  বা আটেক ব াখ া করেল অেনক িকছু এেস যােব। িক  এখােন বলেত চাইেছ, এনারা িনেজর 
িনেজর ে  য একিট িজিনষই করেছন সটা দেখই আমরা থ হেয় যাব। মারটিুলেত যাঁরা মূিত 
তরী করেছন, সই মূিত তরী করেত তােদর য মেনর একা তা, ওই একা তা িদেয় একটা িশ েক 
ফিুটেয় তলুেছন। এখােন য দঢ়ৃভিূমর কথা বলা হে , এত িদন ধের কের কের এঁেদরও দঢ়ৃভিূম হেয় 
গেছ। একটা িজিনষেক কত ছাটেবলা থেক করেত করেত এেঁদর এটাই একটা িশে র পযােয় চেল 
গেছ, য যটা করেছ সটাই একটা িশ  হেয় যাে । আমরা এখােন য কজন বেস আিছ, আমােদর 
মেধ  একজনও িক বলেত পাির জীবেন আমার এমন কান একটা কাজ আেছ যটা একটা িশে র, 
একটা আেটর পযােয় িনেয় গিছ? মােয়েদর মেধ  অেনেক বািড়েত ালাড বানান, তােত ল া, 
পয়ঁাজ, শশা, টেমেটােক েট এমন র কের সািজেয় পিরেবশন কেরন দখেল অবাক হেয় যেত 
হয়। িমি র দাকােন শাল অডার িদেল কািরগররা পেুরা একটা বরযা ীর সােজ সে শ বািনেয় 
দয়, তােত পা ী, বহারা থেক সব থােক। এ েলা আট। জাপােন চা বানােনা আর চা পিরেবশন 
করাও একটা আট। জাপানীরা যখন জুেডা ক ারােট লেড়, সটাও তখন ওেদর কােছ একটা আট। এর 
নামই মাশাল আট।  

 

বারাণসী আ েম এক মহারাজ িছেলন, উিন পেুরা আমটা চামচ িদেয় খেতন। মহারাজরা 
ওনােক ভােলা ল াংড়া আম িদেয় বলেতন ‘তিুম য আমটা খােব আমরা ধ ু সটা তািকেয় দখেত 
চাই’। আম খাওয়ার জ  আমেক বিট িদেয় মাঝখানটা সামা  একট ু িচের িদেত হেব। উিন আে  
কের আমটা ছািড়েয় নেবন। তারপর চামচ িদেয় থেম আেমর উপেরর অংশটা খােবন, তারপর 
চামচটা ঢুিকেয় ঢুিকেয় নীেচর অংশটা খােবন। একটা সময় আিঁটটা আলগা হেয় বিরেয় যােব তার 
সােথ উপেরর আর নীেচর েটা খাসাটা পেুরা আলাদা হেয় যােব। আিঁটটা িপপঁেড় চেট িদেল য রকম 
পির ার হেয় যায়, িঠক ওই রকম পির ার হেয় যত। মহারাজরা বলেতন ‘ভাই! তুিম খা  ধু 
এটাই দখেত চাই’। এটাও একটা আট। কাথঁা সলাই সব বািড়েতই কের, িক  তার মেধ  িকছু িকছু 
কাথঁা দখেল মেন হেব যন বািড়র দওয়ােল ঝিুলেয় রািখ, এত র! খাওয়ার সময় আসন, পাতা, 
জেলর াশ য পাতা হে  তােত একট ুট ারাব াক থাকেল ীমা খুব িবর  হেয় যেতন। আমােদর 
এক মহারাজ িছেলন, সবাই িচ াহরণ মহারাজ বেল তােঁক জানেতন, খুব নামকরা মহারাজ। ওনার নােম 
বলা হত, খাওয়াটাও য একটা আট িচ াহরণ মহারাজেক না দখেল বাঝা যােব না। গালপােকর 
ইনি টু ট অফ কালচার ওনার িনেজর হােতই তরী। গালপােকর এই কালচার বানােনার পছেন 
ওনার নােম অেনক কািহনী আেছ। গালপােকর ইনি টু ট তরী হেয় যাওয়ার পর উিন যখন উপর 
থেক িসিঁড় িদেয় নামেতন নামার সময় িনেজর উ রীয় িসিঁড়র রিলংএর উপর রাখেতন আর উ রীয়টা 
ঘষেত ঘষেত নামেতন। কাথাও একট ুযিদ ধেুলা কণা পাওয়া যায় তাহেল লােকর চাকরী চেল যত। 
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গালপােক য মােবল বসােনা হেয়েছ, তার একটা মােবেলর রঙটা একট ু মেলিন। মািটন বান কা ানী 
গালপােকর িবি ং বািনেয়িছল, সে  সে  মািটন বান কা ানীেত ফান চেল গেছ। ফান পেয়ই 
ওরা বলেছ ‘মহারাজ! মা করেবন, আমােদর এই ইি িনয়ার সেব জেয়ন কের নতনু কাজ িশখেছ’। 

ােরর সম  মােবলেক তেুল ফেল িদেত হল। অথচ ােরর কাজ দখিছেলন খুব িসিনয়র 
ইি িনয়ার। কেয়ক বছর আেগ গালপােক িকছু কাপ-িডশ কনার দরকার িছল। একজন মহারাজ গািড় 
িনেয় ব ল পটািরেজ গেলন, আধ ঘ টার মেধ   ডজন কাপ-িডশ িকেন বিরেয় এেলন। াইভার 
মহারাজেক বলেছ ‘মহারাজ! গালপােকর িদনকাল কত পাে  গেছ, আপিন গেলন আর আধ ঘ টার 
মেধ   ডজন কাপ-িডশ িকেন িনেয় চেল এেলন। অথচ আজ থেক পিঁচশ বছর আেগ িচ াহরণ 
মহারােজর সে ও আিম এেসিছলাম কাপ-িডশ িকনেত। উিন থেম রঙ আর িডজাইন বাছাই করেলন, 
এই করেতই ওনার িদেনর অে ক সময় চেল গল। এরপর উিন েত কটা টেক আলাদা কের 
রাখেলন, টেক নেড় দখেলন, তারপর কাপটােক রাখেলন, কাপটােক নেড় দখেলন, কাপটােক 
উে  রাখেলন, উে  নেড় দখেলন আওয়াজ হে  িকনা, তারপর কাপটােক রেখ টটােক উপের 
রাখেলন, নেড় দখেলন আওয়াজ হে  িকনা, যিদ একট ুআওয়াজ হে  সে  সে  বািতল কের 
িদে ন। সারাটা িদন চেল গল ধ ুএক ডজন কাপ- ট িকনেত আর মািলেকর ঘাম ছুেট গেছ’। 
এটা হল আট। েত কিট কাপ- টেক েত ক পিজশােন নািড়েয় নািড়েয় দখেছন আওয়াজ হে  
িকনা, একট ুআওয়াজ হেলই সটা বািতল। উিন খুব খেত পারেতন, আর তেলভাজা হেল তা কথাই 
নই। একবার এক স টাের গেছন, সখােন চপ ভাজা হে । ওনােক চপ গরম গরম িদেত হেব। 
েটা গরম গরম ভাজা চপ ওনােক েট কের দওয়া হেয়েছ। উিন খেয়েছন, খাওয়ার পর ওখানকার 

অধ ে র নাম কের বলেছন ‘আমােক খািতর কের িঠকই িক  কান কালচার নই’। অধ  আবার খুব 
অিভজাত উ  বংেশর লাক, েন খুব রেগ গেছন – ‘আমার নািক কালচার নই! কী দেখ বলেছন 
আমার কালচার নই’? িচ াহরণ মহারাজ বলেছন ‘ েটা কন দওয়া হেয়েছ, একটা একটা কের 
দওয়াটাই ভ তা’। খাওয়াটাও ওনার কােছ একটা আট িছল।  

 

এবার আমরা ভেব দিখ, আমােদর জীবেন এমন কান িজিনষ িক আেছ যটােক আমরা 
আেটর পযােয় িনেয় গিছ? সিত  কথা বলেত আমােদর কােছ এমন কান িকছু খঁুেজ পােবা না যটা 
দেখ কউ বলেব এটা আট। অেনক পূজারী যখন পেূজা করেছন সটােকও উিন তখন আেটর পযােয় 
িনেয় গেছন। চ ন ঘষা থেক ধপূকািঠ ালােনা থেক  কের ঠা রেক ফলু িদেয় সাজােনা যটাই 
করেছন সবটাই তািকেয় দখার মত। আট মােনই তাই, যটা করেব সটার িদেক সবাইেক তািকেয় 
থাকেত ইে  করেব। এই আেটর পযােয় যিদ কান একটা িকছুেক িনেয় গেছন, তাহেল আপিন একটা 
জায়গায় সবাই ক ছািড়েয় গেছন। অভ াস আর বরাগ  এই েটা িজিনষই আেটর জনক। একটা 
িজিনষেক িবেশষ ভােব অেনক িদন ধের করা হে  তখনই সই িজিনষটােক আেটর পযােয় িনেয় 
যাওয়া যায়। শচীন ত লুকার একটা চার মারেছ তখন বেল touch of an artist। ি েকেট য কউ 
বল মের উিড়েয় িদে , িক  শচীন ত লুকােরর ােকর মেধ  একটা আট আেছ, সবটাই যন 
েচ া শূ , সবাই তািকেয় থােক। সবাই য আেটর পযােয় িনেয় যেত পারেবন না তা নয়। যখন 

ঝাটঁা িদে ন, ঘর মুছেছন, িবছানা করেছন, মশাির ভাজঁ করেছন, যা িকছু করেছন তখন ওটােকই মেন 
হেব ছিবর মত। ছিবর মত মােন, এবার আপনার মনটা গাছােনা হেয় গেছ। এই গাছােনা মন িদেয় 
এবার অেনক িকছু করা যােব। যত ণ আপনার জীবেন এই আট না আসেছ, অ ত একটা িজিনেষ বা 
য কান একটা ে  যিদ আেটর পযােয় না পৗছঁায়, তত ণ আপিন িক  জীবেন দাড়ঁােত পারেবন 
না। িকছু িকছু উিকল আেছন, যখন তারঁা িবচারেকর সামেন সওয়াল কেরন, ওনার সওয়াল শানার 
জ  অ  অেনক উিকল ও মে লরাও হািজর হেয় যান, এটাই art of speaking। আেমিরকােত 
একজন িবখ াত উিকল িছেলন Clarence Seward Darrow, উিন যখন বলেত  করেতন 
িবচারকরা হা ঁ কের নেতন আর বলেতন this is an art of speaking। একটা িজিনেষর িদেক 
আমরা তািকেয় আিছ তা তািকেয়ই আিছ, একটা িজিনষ নিছ তা নিছই, তার মােন ওই িজিনষটা 
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আেটর পযােয় চেল গেছ। আমােদর সম া হল আমােদর কান কৃতকৃত তা নই, ভগবােনর ঘর থেক 
একটা শরীর িনেয় এেসিছ, ভগবােনর ঘর থেক িকছু বিু  িনেয় এেসিছ, ভগবােনর ঘর থেক িকছু 
টাকাকিড় িনেয় এেসেছ আর সটা িনেয় লািফেয় যাি । যার বিু  আেছ স মেন করেছ আমার মত 
চালাক ক আেছ! য দখেত র স মেন করেছ আমার কত আর ক দখেত এত র! বড়েলাক 
মেন করেছ আমার মত আর ক আেছ! আমরা িক কান িকছুেক আেটর পযােয় িনেয় যেত পেরিছ? 
ধ ুচলু আচঁড়ােনা, ধ ুিবছানা করা এটােক িক আেটর পযােয় আমরা িনেয় যেত পেরিছ? যখন চলু 

আচঁড়ােছ তখন লােক হা ঁকের তািকেয় দখেব, স যন একটা একটা কের চলুেক সাজাে । আপিন 
বলেবন আমার মত থালা মাজেত কউ পাের না। আপিন যখন থালা মাজেছন তখন িক কউ অবাক 
হেয় আপনার থালা মাজা দখেছ? ঠা র, মা, ামীজী এনােদর জীবেন দখুন, এনােদর েত কিট কাজ 
িছল এক একটা িপওর আট। জামার বাতাম লাগাে ন সটাও একটা আট, জামার বাতাম খুলেছন 
সটাও একটা আট, সব িকছুই একটা আেটর পযােয় চেল যাে । মন যখন গাছােনা অব ায় চেল যায় 
তখন সব িকছু আেটর পযােয় চেল যায়। এই আেটর পযােয় যত ণ না যাে  তত ণ আপিন জীবেনর 
কান ে  এেগােত পারেবন না, তা স জাগিতক ে ই হাক আর আধ াি কতার ে ই হাক। 
তত ণ আপিন এেলেমেলা কাজ কের যাে ন, আপনার এই কােজর কান দাম নই। আমােদর জীবেন 
য এত ঃখ ক  তার একমা  কারণ আমরা কউই আিট  নই। িশ ী কখন জীবেন ক  পায় না, 
স িনেজর িশে র জগেত ডুেব থােক। েত ক আেটর জ  সাধনার দরকার। তেব িকছু িকছু সাধনা 
আেছ যটা আট নয়। িক  এই য সাধনা েলার কথা বলা হল এ েলা আেটর পযােয়। চৗ  ন র 
সেূ  বলেছন স তু দীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা দঢ়ৃভূিমঃ – অেনক িদন ধের িনর র ভােব লেগ 
আেছন, খুব ার সে  কের যাে ন তখন ওটা দঢ়ৃভিূম হয়। িনঃ াস- াস যমন াভািবক চেল, 
ওই আেটর কাজ তখন াভািবক হেয় যায়।        
 

 এই য বলেছন – স ত ুদীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা দঢ়ৃভিূমঃ – িক কের দৃঢ়ভিূম হেব? িক 
কের এটােত িতি ত হেবন? িমিলটািরেত সিনকরা দীঘ িদন ধের ধ ু লফট রাইট কের যাে । 
অেনক িদন কের কের সিনকেদর সং ােরর মেধ  একটা িডিসি ন তরী হেয় যাে ।  সামেন িল 
চলেছ, ওর কমা ার যখন বলেব – রান, ড া  । স সাজা ওখােন ছুেট যােব, িল চলেছ িক চলেছ 
না, সিদেক তার কান ে প নই, মনটােক এমন ভােব িশ ণ দওয়া হেয়েছ, স ধ ু জােন 
কমা ােরর আ া আমােক পালন করেত হেব।  
 

 এত ণ অভ ােসর কথা বলেলন, এরপেরর সেূ  বরাগ েক আেরা পির ার কের বলা হে  – 
দৃ া িবকিবষয়িবতৃ  বশীকারসং া বরাগ  ।।১৫।। যা িকছু দখা হেয়েছ আর যা িকছু 
শানা হেয়েছ আর অ  িদেক জগেতর যত িবষয় আেছ তার যা িকছু আিম িনেজ অ ভব কেরিছ বা 
অপেরর কােছ েনিছ এই ভােব শানা, দখা ও অিভ তা থেক িবষেয়র িত য তৃ া হেয়েছ সই 
তৃ ােক বেশ িনেয় আসা বা িনয় ণ করােকই বলা হে  বরাগ । িবষয় মােন ভাগ ব । ভাগ ব র 
ব াপাের আিম িনেজ ভাগ কের অ ভব কেরিছ বা অপের ভাগ কেরেছ তার অিভ তার কথা েন বা 
পেড় জানেত পেরিছ। এটােক বশীকার করা অথাৎ িনেজর িনয় েণ িনেয় আসাটাই বরাগ । হয় আপিন 
িনেজ িকছু অ ভব কেরেছন, িকংবা অপেরর কােছ েনেছন। এই য িবষয়ব , হয় আপিন েন 
থাকেবন, আর তা নয়েতা আপিন িনেজ ভাগ কের থাকেবন, এই িবষয়ব েক য ত াগ, এই ত াগ 
করাটাও একটা বিৃ । কারণ ত ােগও একটা আন  হয় এটােকই বলেছন বরাগ । খুব সহজ সরল 
ভাষায় বলেত গেল এই সংসাের য কান ভাগ ব , যটােক িনেজ ভাগ কেরেছ বা অপেরর কােছ 
এই ভাগ ব র ব াপাের েনেছ, সটার িত কান আকা া না থাকা বা সটােক ত াগ কের 
দওয়ােকই বলেছন বরাগ ।  

 

আমােদর কােছ য ান আেস সই ােনর পছেন আেছ কান িকছু করার রণা, রণা 
আবার েটা কারেণ আেস। একটা িনেজর অিভ তা থেক, আেরকিট অপেরর কােছ েন। বরাগ -
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শি র িবকােশর মাধ েম এই েটােক িনয় ণ করার মতা আেস। সইজ  বলেছ মা েষর স  খুব 
পূণ ভিূমকা নয়। যখনই কা েক িকছু করেত দখেলন বা িকছু ভাগ করেত দেখ িনেলন তখনই 

ঐ ধরেণর অিভ তা আ াদেনর বণতা আমােদর মেধ  আসেব। এখন য নানা ধরেণর ফ াশন 
এেসেছ এ েলা আসেছ একটা রণা থেক। এই রণা আবার আসেছ িনেজর সি ত অিভ তা ও 
সং ার থেক আর কা র কাছ থেক েন অথবা কা রটা দেখ। যমন শশেব কউ জােন না য 
সবাইেক অথ উপাজন করেত হয়, সমােজ থাকেত গেল একটা মযাদা িনেয় থাকেত হয়। িক  বািড়র 
লােকরা, পাড়ার লােকরা, আ ীয়- জনরা অনগল বলেত থাকেব – বাপ ুযিদ টাকা পয়সা না আয় 
করেত পােরা জীবেন িকছু হেব না, এই ভােব বেল বেল ছাটেবলা থেকই আমােদর মনেক এইভােব 
িচ া করেত বাধ  করা হয়। এটা য সবাই িনেজর ভাববশতঃ মেন িনেয়েছন তা নয়, সবার কােছ 
নেত নেত ভতের একটা কতব াকতব  বােধর জ  নয়। ঠা েরর খুব র উপমা আেছ। 

ভাইেপা মদ খায়, কাকা ভাইেপােক বার বার বারণ কের। ভাইেপা িবর  হেয় বলেছ ‘খুেড়া, তিুম 
একিদন খেয়ই দেখা না, তারপর যিদ আমােক ছাড়েত বল আিম ছেড় দব’। একিদন কাকা মদ 
খেয় এেস ভাইেপােক বলেছ ‘তইু ছািড়স আর নাই ছািড়স আিম আর ছাড়িছ না বাপু’। তার এই মদ 
খাওয়ার ব াপাের রণা কাে েক এেলা? ভাইেপােক ধ ু মদ খেত বারণ করেত িগেয়িছল আর 
ভাইেপার কােছ েন স মদ খেত চেল গল। আমরা ঠা েরর এই কািহনী েলা মজা কের িনই বেট, 
িক  যখনই শা  অধ য়ন করেবন তখনই ঠা েরর এই সব কথার গূঢ় ত িলেক ধারণা হেব। ঠা র 
কখনই আমােদর মজা দবার জ  বা আেমাদ করবার জ  এইসব কািহনী বলেতন না। এই ধরেণর 
শা  আচােযর কােছ অধ য়ন করার পর কথামৃেত ঠা েরর কথার য িদগিদগ  িবশাল ব াি  সটা 
আমােদর কােছ কাশ হেয় যায়।  
 

য কান ভাগব র িত াভািবক ভােবই আমােদর সবার মন যােব। কা র হয়েতা একটা 
িবষেয় বলতা আেছ, কা র আবার অ  িবষেয় বলতা থাকেত পাের। স াসীেদর জীবন অ  রকম, 
তােঁদর সম  রকম ভাগ ব  থেক দেূর থাকেত হয়। িক  একজন স াসী কা র কাছ থেক হয়েতা 
ক ু টােরর ব াপাের িকছু নেলন। শানার পর তারঁ হয়েতা ইে  হল ক ু টারটা িক রকম িজিনষ 
একট ু দখেল হয়। যাগ বলেছ এই য েলাভন হল, এটােক িনয় েণ িনেয় আসা, আমার ক ু টার 
লাগেব না। বরাগ  হেয় গেল ক ু টােরর ব াপাের আ হজিনত কান িবকারই আসেব না। িবকার 
আসেব, িবকার আসার পর িবকারেক আটকােব, তা নয়। িবকারেকই আসেত দওয়া হেব না। ভােগর 
িবষয়েক পাওয়ার জ  মেন সব সময় ঢউ উঠেছ। একজন যাগী, তার আেগ িবেয় হেয়িছল। তার বৗ 
মের গেছ। বৗেক খুবই ভােলাবাসত, িক  স এখন স াসী হেয় গেছ। এখন একা একা বেস আেছ, 
বেস থাকেত থাকেত হঠাৎ তার ীর কথা মেন পড়ল, স আমােক কত য  করত, কত ভােব আমােক 
খািতর করত। মন বার বার ঐিদেক চেল যাে । বরাগ  মােন? মনেক ঐিদেক যেত না দওয়া। কন 
যেত না দওয়া? আমার এখন ওসব লাগেব না, িছল এক সময়, চেল গেছ, আর লাগেব না। এখন 
আমার নই, আেগ িছল তা িছল, আবার কন ঝােমলা ডেক িনেয় আসব।  
 

একজন শখ ম ভিূমর উপর িদেয় উেটর িপেঠ কের যাে । স া হেয় যেত একটা তাবঁু 
খািটেয়েছ রাতটা কাটাবার জ । তাবঁরু মেধ  শখ েয় আেছ। হঠাৎ দেখ তাবঁরু তলা িদেয় উট তার 
নাকটা ভতের ঢুিকেয় িদেয়েছ। শখ একটা ডা া িদেয় উেটর নােক মেরেছ। উট শখেক তখন বলেছ 
‘সারািদন কত ক  স  কের আপনােক িপেঠ কের ঘুের বড়াই, কাল ভার হেল আবার আপনােক 
িপেঠ বিসেয় চলেত হেব। িক  আমার নাক খুব শকাতর, একটেুতই ঠা া লেগ যায়। বাইের এখন 
খুব ঠা া, আমার নাকটা তাবঁরু ভতের একট ুগরেম রাখেত িদন’। শেখর মন নরম হেয় গল, উেটর 
নাকেক থাকেত িদেয়েছ। িকছু ণ পর দেখ উেটর িবরাট মু টুাই তাবঁরু ভতের ঢুেক গেছ। শখ 
চ  রেগ গেছ। উট বলেছ ‘এত বড় তাবঁেুত তা আপিন একাই আেছন, আর আমার এই মাথাটু ই 

না ভতের আেছ, আমার য ল া গলা, অেতা বড় শরীর বাইেরই তা পেড় আেছ। পেুরা ঠা াটাই তা 
আমার শরীরেক স  করেত হে ’। শখ বচারা উটেক িক আর বলেব। মুখ ঢাকা িদেয় েয় পেড়েছ। 
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িকছু ণ পের ধড়মড় কের উেঠ দেখ উেটর গলা  ুপেুরা মুখটা তাবঁরু ভতের ঢুেক এেসেছ। রােগ 
শেখর মুখ লাল হেয় গেছ। শখ িকছু বলার আেগই উট বলেছ ‘ দেখা! আিম তা ঢুেকই গিছ, 
থাকেত হয় আমার সে ই থাক, আর যিদ না পােরা তিুম বাইের িগেয় থাকেত পােরা’। য িজিনষটা 
আিম ভাগ কিরিন, িক  যমিন সই িজিনেষর ব াপাের অপেরর কােছ েন িনলাম, তখনই সই 
িজিনেষর মেধ  ঢাকার জ  নাকটা উশখুশ করেত  কের দেব। যারা ও াদ তারা জােন উেটর 
নাকটা যখন ঢুকেত চাইেছ তার মােন এবার পেুরাটাই ও দখল কের নেব। ওখােনই মের উেটর নাক 
ঢাকাটা ব  কের িদেত হেব। ভােগর িজিনষ যটা আপিন ধ ু কা র কােছ েনেছন বা কাথাও 
পেড়েছন আর আপিন িনেজ কখনও ভাগ কেরনিন, ওখােনই নাকেক ঢুকেত িদেত নই। নাক যিদ 
ঢুেক যায়, সারা রাত আপনােকই তাবঁরু বাইের রাত কাটােত হেব, ছঁুচ হেয় ঢুকেব ফাল হেয় বেরােব। 
য কান ভােগর িজিনেষ নাক যিদ একবার ঢুেকেছ, আর কউ তােক আটকােত পারেব না। পুেরা উট 
এবার ঢুকেব। নাক ঢাকােনােক থেমই ডা া মের বার কের িদেত হেব। এটাই বরাগ ।  
 

আমরা যত ব ািদ, রচনা, গ , উপ াস, কিবতা পিড় তার মেধ  আমরা এমন একিটও 
লখা িক পিড় যটা বরাগ বান পু েষর লখা? খবেরর কাগজ, সা ািহক, ষা ািষক পি কােত কারা 
িলখেছ? সব িবষয়ী লােকরা। িবষয়ী লাক িবষেয়র কথা ছাড়া তা আর িকছু িলখেব না। যখন মণ 
কািহনী িলখেছ ভটুােন রামা ময় সফর, সখােন সই ভােগর কথাই িলখেছ। এমন ভােব িলখেছ কউ 
পড়েল তারও মেন ভটুান ঘুরেত যাওয়ার ই া বিৃ টা জেগ যােব। সবই িবষয়, িবষয় মােন মা ষেক 
ভােগর িদেক টেন আনা। সবাই িনেজর দল ভারী করেত চায়। িবষয়ী লাকরাও দল ভারী করার জ  
জেনই হাক বা না জেনই হাক তারা সব সময় অ েক ভােগর িদেক লু  করার চ া কের যােব। 
চার ডাকাতরাও দল ভারী করেত চাইেছ, মাওবাদীরাও দল ভারী কের, রাজনীিতর পািট েলাও দল 
ভারী কের, স াসীরাও দল ভারী কের, মুসলমানরাও দল ভারী করেত চাইেছ, িহ রাও চাইেছ দল 
ভারী করেত। যারা ভাগী তারাও চায় আমার চািরিদেক যন সব সময় ভাগীরাই থােক, তা নাহেল 
তার মেন একটা অপরাধ বাধ কাজ করেত থাকেব। িক  ওরই মেধ  িনেজর ভােগর এলাকাটা িনেজর 
দখেল রাখেব, ওখােন কা র অিধকার স  করেব না।  
 

আমােদর য মুি  আেস, বরােগ র মাধ েমই আেস। বরাগ  আর মুি  এই েটা পর র 
স ক যু । একমা  বরাগ  িদেয়ই মুি  আেস। বরাগ  ছাড়া মুি  হয় না। এই জগেতর অিভ তা 
যখন আমােদর হেয় যােব তখন এই জগেতর ব াপােরও বরাগ  এেস যােব। শশেব আমরা খলনা 
িনেয়, কত রকেমর পুতলু িনেয় খলতাম। মন যখন ভের যত তখন ঐ খলনা েলা ফেল িদতাম। 
আপিন এখন াশ ফাইেভ আব  হেয় আেছন। িক  যখন জেন যােবন াশ ফাইেভ এই এই জানেত 
হয়, াশ ফাইেভ যা জানার সটা জেন যাওয়া মােন াশ ফাইেভর িত বরাগ  এেস গল। বরাগ  
এেস গল মােন এখন াশ ফাইভ থেক আপিন মু । এই জগেতর অিভ তা লােভর পর যখন এই 
জগেতর িত বরাগ  এেস যােব তখন আপনারও মুি  হেয় যােব।  
 

 এখন এমন িকছু যিদ ভােগর েযাগ আেস যটােক য় িদেল িনয়ার কউ কান িদনও 
জানেত পারেব না, তখন স যিদ ওই ভাগেকও পেুরা উেপ া কের বিরেয় আেস, তখন সটাই হেব 
িঠক িঠক বরাগ । িক  স যখন বেুঝ গল কউ জানেত পারেব না, িঠক আেছ কের িনই, তখন 
বঝুেত হেব তার এখনও বরাগ  আেসিন। আেরকটা হল স েদাষ, একজেনর সে  অেনক িদন থাকেত 
থাকেত িকছু িজিনেষর িত আকষণ বেড় যায় আর িকছু িকছু ধরেণর কাজ করার বণতটা বেড় 
যায়। আমােদর মেনর ভতের কাথায় কান বীজ লিুকেয় আেছ জানা নই, একট ু সামা  েযাগ 
পেলই বীজ থেক কখন অ রু বিরেয় শাখা- শাখা িব ার কের ছিড়েয় যােব বঝুেতও দেব না। 
সিত কােরর নিতকতা যখন আেস তখন ভতর থেকই পির ার বঝুেত পারেব য েযাগ থাকা সে ও 
সিত  সিত ই স ভাগ করেত চাইেছ না। 
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 বরাগ  কন? যিদ গা ীজী ক িজে স করা হয় – আপিন সেত র কন অ শীলন কেরন? 
তারঁ কােছ একটাই উ র, তারঁ জীবনীেত িতিন বলেছন – এটাই আমার আধ াি ক সাধনা। আমােদর 
যিদ িজে স করা হয় আপিন কন িমথ া কথা বেলন না, িকংবা কন চিুর করেত চান না? আমােদর 
কােছ এর কান স র নই। কননা, আমােদর উপের যখনই কান চাপ এেস পড়েব, েযাগ যিদ 
সামেন এেস যায় বা এমন কান পিরি িত এেস যােব যখন আমরা িমেথ  কথাও বলব আবার দরকার 
পড়েল ঘুষও নব। য মু েত একটা সামা  লােভর বিৃ  বা ভেয়র বিৃ , অিন য়তার বিৃ  এেস যায় 
আমােদর সব নিতকতা সে  সে  চু  েস যােব। সত  ছাড়া আধ াি কতার কান ক নাই করা যেত 
পাের না। সমােজও সেত র অেনক মূল  আেছ, সত  পেথ থাকেল সমাজ মসণৃ ভােব চলেত থােক। 
িক  চােখর সামেনই দখিছ সত েক বাদ িদেয় সমাজ িদিব  চেল যাে । িক  সত েক বাদ িদেল 
আধ াি কতার িকছুই থােকনা। িঠক সই রকম বরােগ রও চ  আধ াি ক মূল  আেছ। বরাগ  ছাড়া 
আধ াি কতার িচ াই করা যায় না। আবার বরাগ  অভ ােসর ফেল িনেজর ব াি গত অেনক িকছুেতই 
ম ল হয়। য মদাস , মদ খেয় খেয় শরীর খারাপ কেরেছ, ডা ােরর পরামেশ মদ খাওয়া ছেড় 
িদেল িনেজর শরীর- া  ভােলা হেয় যােব। এরপর স হয়েতা -বছর মদ খেলা না। -বছর পর 
ভাবেছ ‘এতিদন তা মদ খাইিন, এখন একট ুখাওয়া যেত পাের, এেত শরীেরর িকছু িত হেব না। 
এখােন মেন হেত পার স হয়েতা কান ভলু করেছ না আর একিদেনই তার শরীরও খারাপ হেয় যােব 
না। িক  একজন আধ াি ক সাধেকর পে  এটাই মারা ক িবপদ ডেক আনেব। আধাি ক সাধক য 
ত িনেয়েছ তার থেক যিদ একট ুসামা তম মু েতর জ ও িবচু ত হেয় যায় তাহেল ঐটু  িবচু িতই 

তার পে  অব া ািব পতেনর কারণ হেয় যােব। একজন স াসী, একজন চারী, একজন সাধক 
তাঁরা য ত িনেয়েছন, এনারা িক  কান অব ােতই, তা চােপ পেড়ই হাক বা একটুখািন িনয়েমর 
বাইের কের দখাই যাক না, এই মেনাভাব িনেয় কখনই অ  রকম িকছু করেবন না। কারণ তােঁদর 
ল  এসেবর থেক অেনক উচঁেুত। 
 

 রাজেযােগ যসব কথা আেলাচনা করা হেয়েছ এ েলা ধ ুতােদরই জ  যােদর ল  অেনক 
উ । সবে  বরাগ  যখন হেব তখন জগেতর সব িকছু এমনিক কৃিতও তারঁ কাছ থেক খেস পেড় 
যােব। তখন িক হেব? তৎপরং পু ষখ ােত ণৈবতৃ  ।।১৬।। আমােদর বরাগ  যটা হওয়ার 
সটা হয় ব র িত। আপনার িমি র িত বরাগ  হেয় গেছ, আমার িসেনমার িত বরাগ  হেয় 
গেছ, সাধেুদর কািমনী-কা েনর িত বরাগ  হেয় গেছ। ব র িত বরাগ  হেয় গেছ িঠকই িক  
এরপরও একটা ব াপার থেক যাে । গীতায় বলেছন রসবজং রসেপাহ  পরং দৃ া িনবতেত, আপিন 
ব  ত াগ কের িদেত পােরন, িক  ব র রসটা কাথায় যােব! ামী ীর থেক িবর , ী ামী থেক 
িবর । বেুড়া বিুড় থেক িবর , বিুড় বেুড়া থেক িবর । সারাটা জীবন একজন একজেনর থেক ধু 
ালাই পেয় এেসেছ। এই য একজন আেরকজেনর থেক হাপঁ ছেড় বাচঁেত চাইেছ, তার মােন 

তােদর তা আর পনুজ  হেব না। িক  তাও তা পনুজ  হে । কারণ তােদর ভতের য রস, রস 
মােন কাম, ওই কােমর রস তা থেক গেছ। আজেক যিদ বেুড়া বিুড়র কাউেক িড়-এ শ বছেরর 
যৗবন িফিরেয় দওয়া হয় তখন তােক আর আটেক রাখা যােব না, কাথায় কান ভােগর মেধ  
ঝািঁপেয় পড়েব িঠক নই। ডায়েবিটকেসর রাগী িমি  খাওয়া ছেড় িদেয়েছ, িক  িমি  খাওয়ার রস 
তা তার চেল যায়িন। আপিন ব  ছেড় িদেয়েছন, িক  ব র ত া া কাথায় যােব? ত া ারও উপের 
রেয়েছ অহ ার, মহৎ আর সবার উপের রেয়েছ িতনেট ণ, স , রেজা আর তেমা। এই িতনেট েণর 
খলাই উপর থেক নীচ সব  চলেছ। জগেত যা িকছু দখিছ সবই এই িতনেট েণর িম েণ তরী। 
সেূ  বলেছন ণৈবতৃ  , এই িতনেট েণর িতও যিদ আপনার িবতৃ া এেস যায় তখন আপিন 
জানেত পারেবন আপিন ক। এটাই বরােগ র সেবা  অব া। যারঁ তী  বরাগ  লাভ হেয়েছ তাঁর 
কােছ পু েষর কৃত প কািশত হেয় যায়। আমরা সবাই সব সময় বরােগ র অ শীলন কের 
যাি । যখন পায়খানা াবািদ করিছ তখনও তা ত াগই করিছ, যখন ঘাম বেরাে  সটাও তা 
বরাগ ই, য কান িবসজন মােনই বরাগ । এই বরাগ  িক আমােদর মুি র িদেক িনেয় যােব? ত াগ 
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করেলই িক বরাগ  হেয় যােব? কখনই হেব না। থেম হয় ব  ত াগ, ব  ত ােগর আরও উপের হেব 
ত া া ত াগ। শেষ িতনেট েণর িত য আসি , সটাও যখন চেল যায় তখন পু ষ তাঁর িঠক িঠক 
য প, সই েপ অবি ত হেয় যায়।  

 

 আপাতদিৃ েত দেখ মেন হেব বরাগ  তা তমন িকছুই নয়। িক  তা নয়, ামীজী বলেছন, 
অ কার ও অলসতা হল তেমা, কাজকম হল রেজা আর এই েটার সাম  হল স । যখন এই 
িতনেট েণর িতও আপনার িবতৃ া এেস গল তখন আপিন কৃিতর এলাকােকও ছািড়েয় গলন। 
কৃিতর এলাকােক ছািড়েয় যাওয়া মােন িনেজর প বা ভােব িতি ত হেয় যাওয়া। িনেজর েপ 

অবি ত হেয় গেল িকংবা যখন সাধনা  হেয়েছ তখন থেক যমন যমন মেনর বিৃ  নাশ হেত হেত 
মন যত একা  হেত থােক তখন সমািধ হেত  হয়। যাগ মেত সমািধ ই কার। সাধারণ 
সমািধেক বেল স াত সমািধ। স াত মােন িঠক িঠক ান। িঠক িঠক ােন িতি ত হওয়ােক 
বেল সমািধ। আর ি তীয় হল অস াত সমািধ।  
 

স াত সমািধ 
 আমরা থম থেক আেলাচনা কের যাি , যখনই বাইেরর কান ব  আমােদর ইি য়েক 
নািড়েয় দয় তখন আমােদর িচ  চ ল হেয় ওেঠ। িচে র এই চা ল তােক বলেছন বিৃ । সব সময় 
য বাইেরর ব  থেকই চা ল  আসেব তা নয়। আপনার িবপযয় অথাৎ একটা িমথ া ান হেয় থাকেত 
পাের, িবক  অথাৎ কান শ  কােন এেসেছ সখান থেক আপনার মন িব ু  হেয় যেত পাের। আর 
তার সে  িন া আর িৃত এই পাচঁ রকেমর বিৃ  আমােদর িচে  সব সময় চা ল  সিৃ  কের চেলেছ। 
িচে র এই চা ল তােক শা  করােকই যাগ বলেছন।   কের এক ধােপই এই চা ল তা ব  হয় না, 
এর জন পর পর কেয়কিট ধাপ আেছ। থম ধােপ বিৃ র সংখ ােক কমান। যখন কান পািটেত যাি  
সখােন নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া, হ ে াড় সব িকছু হে , মন তখন অেনক িকছুেত লেগ আেছ। 
এখােন আমরা অধ া  িব ােনর কথা নিছ, মন এখন একটা িবষেয়র উপর িনব  হেয় আেছ। 
আমােদর মেন এখােন অেনক কম বিৃ  উঠেছ। এটাই যিদ ফার ফাইেভর কান াশ হত তাহেল 
অেনক বশী বিৃ  উঠত। কান ছেল নেছ, কান ছেল িুম করেছ, কান ছেল িুম করার ান 
করেছ, কান ছেল িশ েকর ছিব আকঁেছ। িক  এই ােশ হয় আপনারা মন িদেয় নেছন, নয়েতা 
িঝেমাে ন, বিৃ  মাটামুিট সীিমত হেয় যাে । জগেতর মাঝখােন, সংসােরর মেধ  যখন িবচরণ করিছ 
তখন আমােদর বিৃ  সংখ া অেনক বেড় যায়। যাগী বলেছন আমােক বিৃ র সংখ াটা কমােত হেব। 
বিৃ র সংখ া কমােনার উপায় কী? কান একটা ব েত িনেজর মনেক একা  করা।  
 

যাগী কান র কােছ গেলন।  তােঁক একিট ই ম  িদেয় বেল িদেলন ‘তিুম এই 
ই ম  জপ কর আর িশবমূিতর উপর ধ ান কর’। এবার যাগী িশেবর উপর ধ ান করেত  করেলন। 
আরেকজন যাগী িতিন আবার ভগবান-টগবান মােনন না,  তােঁক বেল িদেলন ‘িঠক আেছ তামােক 
ভগবান মানেত হেব না, তিুম এই কলেমর উপর ধ ান কর, কলেমর িচ া ছাড়া অ  কান িচ া যন 
মেন না আেস’। অেনক  ধ ােনর ােশ দওয়ােল বড় কের একটা কােলা িব  এেঁক িদেয় ওই 
কােলা িব র উপর মনঃসংেযাগ করেত বেল দন। এখন এরা সবাই সাত িদন, সাত মাস, বছেরর পর 
বছর এইভােব ধ ান কের যাে । িকছুই হে  না। এত িদন ধের চ া কের যাে  িকছু তা অ তঃ 
হেব। তাহেল িক হেব? তখন বলেছন এই ভােব ধ ান করেল তামার স াত সমািধ হেব।    
 

 স াত সমািধ কী? স াত সমািধেত চার ধরেণর আলাদা আলাদা সমািধ হয়। পেরর 
সেূ  এই চার রকম স াত সমািধর কথাই বলেছন িবতকিবচারান াি তা গমাৎ 
স াতঃ।।১৭।। িবতক, িবচার, আন  ও অি তা এই চার কােরর সমািধেক বলা হয় 
স াত। িক  যখন বলা হয় তখন েত কিটর সােথ ‘স’ লািগেয় বলা হয় – সিবতক, সিবচার, 
সান া ও সাি তা।  
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সিবতক ও িনিবতক সমািধ 
 যখন কান লূ িজিনেষর উপর আমরা ধ ান করার চ া কির, তখন ঐ ব িটর উপর মন পেুরা 
একা  হেয় যায় – যমন ভগবােনর কান প বা িব েহর উপের ধ ান করিছ মােন, তখন মন ঐ প 
বা িব েহই ডুেব গেছ। ধ ন এই কলেমর উপর আপিন ধ ান করেছন। আপিন যখন সামেন থেক 
আমার হােত কলম দখেছন তখন অেনক িকছুই দখেত পাে ন, আমােক দখেত পাে ন, দওয়াল 
দখেত পাে ন, টিবল দখেছন তার সে  এই কলমটাও দখেছন। এখন কলম ছাড়া অ  যত ব  
আেছ তার সব কটােক আপিন মন থেক ছেড় িদেয় ধ ুএই কলেমর উপেরই মনেক একা  কের 
ধ ান করেছন। যমন অজুন যখন পািখর চাখেক িনশানা কেরেছন তখন িতিন চাখ ছাড়া অ  িকছু 
দখেত পাে ন না। যখন ধ য় ব  ছাড়া অ  আর িকছু দখেত পাে  না তখন এেক বলেছন 
সিবতক সমািধ। সিবতক সমািধেত ধ ুব র উপর ধ ান কের যাে ন, ওই ব  ছাড়া অ  সব ব  
তার মন থেক খেস পেড় গেছ। যখন এই একিট ব র উপের মনেক পেুরা একা  কের ধ ান করেত 
পারেছন তখন এই ব র ব াপাের আপিন সব িকছু জেন যােবন। আপিন যিদ  বছর, পাচঁ বছর ধের 
ধ ুজেলর উপর ধ ান কের যান তখন জল তার িনেজর ব াপাের সব িকছু আপনােক বেল দেব। বড় 

বড় িব ানীরা, যারঁা অেনক বছর ধের একটা সম া িনেয়ই পেড় থােকন, একটা সময় সই ব  
িনেজই িনেজেক তারঁ সামেন পেুরাপিুর উে াচন কের দয়। অিকিমিডস য িচৎকার কের বেল উঠেলন 
ইউেরকা ইউেরকা, িতিনও একটা সম ােক িনেয় ধ ােন ডুেব িগেয় সিবতক সমািধর অব ায় চেল 
যেতই সম ার সমাধান পেয় গেলন। আিম আপিন যখন বাথটােব ান করিছ তখন আমরাও 
িনেজেক হা া মেন করিছ, তাই বেল িক আমরা ওই গািণিতক সূ  িদেয় সব সমাধান বার কের িদেত 
পারব? কখনই পারব না। অিকিমিডস ল অফ বােয়ি র ফমুলা িদেয় বার কের িদেলন রাজমু েটর 
সানােত ভজাল আেছ। কত গভীর ভােব িতিন িবষয়টা িনেয় িচ া কেরিছেলন। িতিন অ  আর িকছু 
ভাবেছন না ধ ুএই পািটর উপর, সানা আসল না নকল। কৃিত হঠাৎ িনেজেক অিকিমিডেসর কােছ 
খুেল িদল। য কান িজিনষ, য কান সম া, য কান ব র উপর যিদ কউ ধ ান করেত থােকন 
সই ব  একটা সমেয় তার রহ  ধ াতার সামেন উে াচন কের দেব।  

 

তেব আমােদর মনঃসংেযােগর মতা আর িনউটেনর মত িব ানীর মনঃসংেযাগ মতার মেধ  
ণগত তফাৎ থাকেব। িনউটেনর মন অেনক উ ত, য িজিনষটা িতিন যত তাড়াতািড় বার কের 
দেবন, আমােদর ে  হয়েতা ি ণ বা িতন ণ সময় বশী লাগেব। য কান একটা িজিনষেক িনেয় 
ধ ুভাবেত থা ন, ভাবেত ভাবেত আপনার িচ া যত তী  ও গভীর হেত হেত যমিন সমািধ অব ায় 

চেল যােব সই সমািধেক বলেছন সিবতক সমািধ। সিবতক সমািধেত ওই ব র ান পেুরাপিুর হেয় 
যােব। িনউটন য মাধ াকষেণর িনয়ম বার করেলন, সটাও এই একই প িতেত এেসেছ। আমরা মেন 
করিছ গাছ থেক আেপল পড়ল আর িনউটেনর কােছ মাধ াকষেণর ান  হেয় গল। এই ভােব 
কখন হয়িন। িনউটেনর বােয়া ািফেত বণনা আেছ, উিন এই সব িনেয় িদনরাত পড়ােশানা করেতন, 
িচ া ভাবনা কের যেতন। এর মেধ  সই সময় একবার িনউটন খুব কিঠন ের আ া  হেয়িছেলন, 
যার জ  তােঁক একটা ফাম হাউেস এক বছর একা থাকেত হেয়িছল। সখােন তারঁ িকছুই করার িছল 
না। সখােনও িতিন সারািদন এই সম া িনেয় ভাবেছন তা ভাবেছন, এটাই সমািধ। িক  সিবতক 
সমািধ, এই সমািধেত ব  ান হয়। িব ানীেদর নতনু নতনু যত আিব ার সব এই সিবতক 
সমািধেতই হয়।    
 

িক  মনেক কান লূ ব েত একা  করার পর দখিছ ব ও সই প  মহাভেূতর তরী। যমন 
জল, জল তরী হেয়েছ প  মহাভতূ িদেয়। এখন ব েক সিরেয় ব র ঐ প  মহাভেূতর উপর মনেক 
একা  করার পর য সমািধ হেব তখন সই সমািধেক বলেছন িনিবতক সমািধ। সিবতেকর আেরকটা 
নাম হেয় গল িনিবতক সমািধ। িনিবতেক িক হয়, ঐ লূ ব েত মনেক একা  না কের ব র 
উপাদােনর উপের ধ ান করা হে , ঐ ধ ােনর মাধ ম িদেয় আপিন ব র উপাদান িল জেন গেলন। 
ামীজী আবার দশ ও কােলর বাইের িচ া করার কথা বলেছন। তার মােন যমন এই ােশর জল 
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দশ ও কােলর মেধ  আব  হেয় আেছ। িক  ধুমা  জল, জল ব র উপর যখন ধ ান করা হয় তখন 
সটা দশ ও কােলর বাইের চেল যােব, তারপের আসেব প  মহাভতূ, তখন য সমািধ হয় তােক 
িনিবতক সমািধ বলেছন।  
 

সিবচার ও িনিবচার সমািধ 
 এবার যিদ আেরক ধাপ পছেনর িদেক চেল যাওয়া হয়, যমন এই জল প  মহাভেূতর তরী, 
এই প  মহাভেূতর পছেন আেছ মহাভতূ মােন ত া া। এত ণ আপিন ধ ু জেলর উপর ধ ান 
করিছেলন, সখান থেক এবার আপনার মন জেলর ত া ার ের চেল গেছ, আপিন দখেছন জগেত 
যা িকছু আেছ সব প  ত া া িদেয় িনিমত। তখন আপনার ত া ার ান হেয় যােব। আমােদর ধ ান 
যখন হয় তখন িঠক এভােবই ধােপ ধােপ যায়। যারঁা থম অব ায় ঠা েরর ধ ান করেত  কেরেছন 
তারঁা হয়েতা এই ব াপার েলা বঝুেত পারেবন না, িক  সব ধ ােনর পি ত ও ধাপ একই। থেম লূ 
ব , লূ ভতূ থেক চেল যায় প ভেূত, প ভতূ থেক চেল যায় প  ত া ার উপর। যখন ব র 
ত া ার উপর ধ ান হে , তার মােন  দখেছন এই ব  এই এই ত া া িদেয় তরী। তখন 
সখােন য সমািধ হেব সই সমািধেক বলেছন সিবচার সমািধ। এখান থেক যখন এর পাের চেল 
যােব, পাের চেল যাওয়া মােন দশ কােল নয়, ধ ুত া ায়। তখন দখেছন পেুরা িব া  যা িকছু 
আেছ সব ত া া িদেয়ই তরী। এখন ধ ুজেলর ত া া নয়, ধ ুত া ায় মন চেল িগেয় সমািধ হেয় 
গেছ তখন তার সই সমািধেক বলেছন িনিবচার সমািধ। িনিবচার সমািধ যাঁর হেয় গেছ, বেুঝ িনন 
জগেতর সম  ব র উপর তারঁ মতা চেল এেসেছ। িতিন যিদ ই া কেরন সমুে র পেুরা জলেক পান 
কের িনেত পারেবন। অগ  মুিন য সমুে র জল পান কের িনেয়িছেলন, সখােনও তারঁ িনিবচার 
সমািধ হেয় িগেয়িছল বেলই ত া ার উপর তারঁ পেুরা মতা এেস িগেয়িছল।  
 

সান া সমািধ 
এই য িবচার চলেছ, বিু  িদেয়ই িবচার করা হে । যত ান হয় সব বিু  িদেয়ই হয়। এখন 

য বিু  িদেয় িবচার করা হে  সই বিু র উপের মনেক একা  কের য সমািধ হে  তােক বলেছন 
সান া সমািধ। তেব এখােন বিু  বলেত িনেজর বিু , নািক সমি  বিু র কথা বলেছন িঠক পির ার 
নয়। িক  এখােন সমি  বিু  হওয়ারই কথা। সমি  বিু র উপর অথাৎ মহৎ তে র উপর যখন ধ ান 
করা হয় এবং তখন য সমািধ হেব তােকই বলেছন সান া সমািধ। মহৎ থেকই সব িকছু বিরেয়েছ। 
সান া সমািধেত আপিন মহৎএর সে  এক হেয় গেলন। মহৎএর নীেচই অহ ার। ামীজী এখােন 
পির ার কের বেলনিন, এই অহ ার িনেজর অহ ার নািক সমি  অহ ার। আসেল চূড়া  িবে ষেণ 
সমি  অহ ার আর সমি  বিু র সােথ ব ি  অহ ার ও ব ি  বিু র িবেশষ তফাৎ নই। যখন বিু র 
উপর ধ ান কের সমািধ লাভ হেয় যাে , এখােন আর কান চা ল  নই ধ ুবিু র বাধটু  আেছ 
তখন সই সমািধেত িবরাট এক আনে র অ ভব হয়, এটােক তাই বলেছন সান া সমািধ।  

 

সাি তা সমািধ 
আর যখন অহ ােরর উপর ধ ান কের সমািধ হয় তখন অি র ভাবটু  থেক যায়, আিম আিছ 

এই বাধটাই একমা  থােক, এই সমািধেক বলেছন সাি তা সমািধ। এখােন ামীজী কতক েলা শ  
ব বহার কেরেছন, যমন সাি তা সমািধেত যখন কউ চেল যান তখন তােঁক কৃিতলীন বা কৃিতলয় 
পু ষ বেল। কৃিতলীন পু েষর িনেজর শরীেরর বাধ আর থােক না, িতিন সম  িব া েকই 
িনেজর শরীর দেখন। সইজ  তখন তারঁ শরীরেক কেট িদেলও তারঁ কান িকছুর বাধ হয় না, 
কারণ িতিন িনেজেক িব াে র সে  এক কের িদেয়েছন।  

- -  -  - 
 

এবার আমরা যিদ সিৃ ত েক আেরকবার সংে েপ আেলাচনা কের িনই তাহেল পুেরা িজিনষটা 
পির ার হেয় যােব। আমার হােত এই কলম আেছ। িকছু েণর জ  আমরা মেন িনি  কলমটা পেুরা 
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লাহা িদেয় তরী। এই লাহা তরী হেয়েছ প ভতূ িদেয়, যার মেধ  পাচঁিট ত  (আকাশ, তজ, জল, 
বায়ু ও পিৃথবী) আেছ স েলা িমেলিমেশ এই লাহা তরী হেয়েছ। এই প ভেূতর পছেন রেয়েছ প  
ত া া (শ , শ, প, রস ও গ )। প  ত া ার পছেন রেয়েছ অহ ার। অহ ােররও পছেন 
আেছ বিু  বা মহৎ ত । মহৎ তে র পছেন রেয়েছ স , রেজা ও তেমা অথাৎ কৃিত। তাহেল এই 
য কলম, এই কলেমর অেনক েলা অি  রেয়েছ। এক কলেমর কলম েপ অি  রেয়েছ, এর 
প ভতূ েপ অি  রেয়েছ, ত া া েপ অি  রেয়েছ, অহ ার েপ অি  রেয়েছ, মহৎ েপ 
অি  রেয়েছ আর কৃিত েপও অি  রেয়েছ। িক  পু ষ েপ বা চত  েপ এর অি  নই। 
এবার আমরা এর এক একটা অি ে র পেক িনেয় ধ ান করিছ। ধ ান মােন আমােদর মন এখন 
একটা ব র উপর একা  হেয় গল, তখন একটা শি  এেস গল। যখন কলেমর ত া ার উপর ধ ান 
করিছ তখন আমােদর এক রকেমর ান এেস যােব। এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম 
knowledge is power, যখন কান ব েক জেন গলাম তখন আমােদর সই ব র উপর মতা 
এেস যােব। এরপর এর পছেন রেয়েছ অহ ার ত , অহ ার ত েক জানেত পারেল আেরক রকম 
মতা এেস যােব। তারও পছেন রেয়েছ বিু  ত , সটােকও যখন জেন গলাম তখন অ  রকম 
মতা এেস গল। এখােনও আমরা িক  ফেঁস আিছ। কন ফেঁস আিছ? কারণ এখনও আমরা 
কৃিতর এলাকার মেধ ই পেড় আিছ। এই অব ায় মৃতু  হেয় গেল আবার জ  িনেত হেব। িক  এবার 

িবরাট মতা িনেয় স জ ােব। ী ীচ ীেত য রাজা রথ আর ব  সমািধর কথা বলা হে , রাজা 
রথ আবার জ  নেব িক  সমািধেক আর জ  িনেত হেব না। আমােদর যিদ এখন একটা একটা 

কের সমািধ হয়, তা স সান াই হাক আর সাি তাই হাক আবার সিবতকই হাক বা সিবচারই হাক 
তােত আমােদর মেধ  িবরাট মতা এেস যােব। তাই না, এবার যিদ এই অব ায় কউ মারা যায় স 
হয়েতা কান দবতা হেয় জ  নেব, হয়েতা ই  হেয়ই জ  িনল, মােন িবরাট িকছু হেয় জ ােব। 
িক  জ ােত আমােদর সবাইেকই হেব। আর কৃিতর লীলা যখন শষ হেয় যােব তখন আমােদর 
সবাইেকই আবার কৃিতর মেধ  বীজাকাের পেড় থাকেত হেব। আবার পেরর কে  যখন কৃিতর 
লীলা  হেব তখন আবার আমরা জ াব, চ াকাের এই জ -মৃতু র খলা চলেতই থাকেব। কত িদন 
চলেব? যত িদন না অস াত সমািধ হে । স াত সমািধ, মােন আপনার আমার মেনর িবরাট 
একা তা এেস গেছ, িক  এই সমািধেত আমােদর কা রই কান িদন মুি  হেব না।    
 

ামীজী ইিড ািডেক একটা িচিঠেত বলেছন, যখন কউ ধ ান করেত  কের তখন ধ ান 
করেত করেত এক সময় দেখ সম  জগেতর ব  সমুদয় এই কিট ব  ারা িনিমত, তারপর দেখ না 
তা নয়, সবটাই যন শি । তারও পছেন যখন চেল যায় তখন দেখ ব , শি  িকছুই নই 
িব াে র সবটাই মন। এই মনেকও যখন ছািড়েয় যায় তখন দেখ ধ ুআিমই আিছ, তখন ার 
সে  িনেজেক এক মেন কের। এখােন স িক  চাইেলই একটা নতনু া  সিৃ  কের িদেত পাের, 
িক  কের না। এই অব ােক বলেছন কৃিতলীন বা কৃিতলয়। িক  এখােনও স ফেঁস থােক, এখান 
থেকও স জ -মৃতু র হাত থেক বাচঁেত পারেব না। এর পেরর ের এই অব ােকও যখন স ছেড় 
দেব, আেগর সেূ  যখােন বলেছন তৎপরং পু ষখ ােত ণৈবতৃ  , িতনেট েণর িতও যিদ তার 
িবতৃ া হেয় যায়, তখনই একমা  স ছাড়া পােব। এখন অহ াের এেস ফেঁস আেছ, ধ ুআিম ভাবটা 
তার এখনও থেক গেছ।  

 

যাগদশন পড়েল বাঝা যায় আমােদর আধ াি ক যা পথ কত দীঘ ও সাধনসােপ । 
ভি েত আমােদর কত সহেজ বেল দয় ঠা রেক ধ ান কর, িচ া কর মৃতু র সময় িতিনই তামােক 
রামকৃ েলােক িনেয় যােবন। িক  ভি  আর যােগর কথা িক কখন আলাদা কথা হেত পাের! কখনই 
হেত পাের না। যারঁা ভি পেথ সাধনা করেছন তােঁকও িঠক এই একই পথ িদেয় যেত হেব। িক  
আমােদর বেল দওয়া হেয়েছ ঠা রই িনেয় যােবন। িনেয় তা যােবনই কান সে হ নই, িক  কাথায় 
িনেয় যােবন আর কতিদেন িনেয় যােবন কউ বলেত পারেব না। মৃতু র পর য রামকৃ  লােক যাে  
তােকও ঠা র িনেয় যাে ন আবার য নরেক যাে  তােকও ঠা রই নরেক িনেয় যাে ন। আসেল 
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এ েলা সব মুেখর কথা। যাগশা  যখন পড়া হয়, পড়ার পর যখন যাগ সাধনায় নামেব তখন সম  
রকম চালািক, মুেখর কথা, ধা াবাজী সব ব  হেয় যােব। যােগর সামেন এেস দাড়ঁােল বাঝা যােব 
তিুম এখন কান অব ায় দািঁড়েয় আছ আর তামােক এখন িক িক করেত হেব। আধ াি ক পেথ যা 
হবার সব এই পথ িদেয় এভােবই হেব আর ঈ র দশন, িনিবক  সমািধ, জীবনমু  যাই বলনু ওই 
অব ায় পৗছঁােত হেল সবাইেক এই পথ িদেয়ই যেত হেব। যমন যমন আপনার মেনর একা ত 
বাড়েব তমন তমন মন উ ের যােব, যমন যমন সমািধ হেব তমন তমন আপনার মতা 
আসেব। িক কের বঝুেবন? পাচঁ জন লাক আপনােক মানেত  করেব, আপনার কথা সবাই নেত 
চাইেব, আপনার কথােক সবাই িব াস করেব। ঠা র বলেছন – কশেবর ধ ানটু  িছল বেল এত মান 
স ান। ধ ান মােন কশব সেনর মেনর একা তা একটা উ  অব ায় চেল িগেয়িছল।  

 

সিবতক, সিবচার, সান া ও সাি তা এই সমািধর মেধ  িদেয় গেল তখনই তাঁর মতা 
আেস। মতাও িক  যমন যমন এেগােব তমন তমন বাড়েত থাকেব, অেনক জায়গায় এেকবাের 
িনিদ  কের বেল দওয়া হেয়েছ কান সমািধেত িক ধরেণর মতা আসেব। ত া ােত যিদ সিবচার 
সমািধ হেয় যায় তখন িতিন ত া ার মািলক হেয় গেলন। এখন িতিন যিদ বেলন রসেগা া এেস 
যাক, সে  সে  রসেগা া চেল আসেব। কারণ ত া ার উপেরই এখন তারঁ পেুরা িনয় ণ এেস গেছ। 
বাতাস য ত া া িদেয় তরী, রসেগা াও সই একই ত া া িদেয় তরী, রসেগা ার ে  ত া ার 
িকছু combination পাে  িদেত হেব, তার বাইের আর িকছু করেত হেব না, তখন বাতাসটাই 
রসেগা া হেয় যােব। মুখ লােকরা য বাবাজীেদর পছেন দৗড়ায় এই ধরেণর িকছু চমৎকারী দিখেয় 
িদেয়েছ বেলই দৗড়াে । যারঁ ত া ার উপর িনয় ণ এেস গেছ িতিন কী আবার চমৎকার দিখেয় 
বাহাবা েড়ােত যােবন! তারঁ ভারী বেয় গেছ চমৎকার দখােত! যখােনই কউ চমৎকারী দখাে  
বেুঝ িনন িকছু গালমাল আেছ আর তা নাহেল পির ার মা ষেক বাকা বানাে । িযিন এই ত া ার 
উ ের চেল এেসেছন, িযিন  দখেছন য িজিনষ িদেয় বাতাস তরী সই িজিনষ িদেয় 
রসেগা াও তরী, িতিন কন কাউেক দখােত যােবন য এই দেখা বাতাস থেক আিম রসেগা া 
বািনেয় িদলাম? তারঁ ভাির বেয় গেছ। থেমই তারঁ মেন হেব এরা সব মুখ। কী উে ে  িতিন এসব 
দখােত যােবন? বলেবন কটা টাকার জ । কন টাকার জ ও যােবন? িতিন জােনন য ত া া িদেয় 
বাতাস তরী সই ত া া িদেয় সানা তরী, তারঁ টাকার দরকার হেল বাতাস থেকই সানা বািনেয় 
নেবন। এরপর িতিন টাকার জ  পাচঁটা বড়েলােকর পছেন কন ছুটেত যােবন! আসেল যসব 
বাবাজীরা বড়েলাকেদর হােত রাখেছ, িশ  বানাে  বেুঝ িনন এেদর কান সমািধ-ফমািধ িকছুই হয়িন, 
মুেখই ফড়ফড়ািন। একট ুধ ান কেরেছন, মন একা  হেয়েছ তােত একট ুশি  হেয়েছ সটা িদেয় নাম-
যশ পেয় গেছন। যারঁ ব  ান হেয় গেছ, ব র ত া ার উপর যারঁ সমািধ হেয় গেছ িতিন তা 
সম  নাম-যেশর ঊে  চেল গেছন, জগৎেক িতিন থারাই কান পা া িদেত যােবন!     
 

 আমরা দনি ন য সাধনা কির সখােন যখন ধ ান করিছ সটা িঠক হে  না ভলু হে  ধরেত 
পাির না। এ েলা আমােদর সবারই একট ু জেন নওয়া দরকার। ীরামকৃে র উপের ধ ান করার সময় 
আমরা িক করিছ? থেম দখিছ ঠা েরর ছিব, তারপর তারঁ প। যখন ধ ান  করা হয়, থেম 
হাত িকংবা পা, এরপর শরীেরর িবিভ  অ  আলাদা আলাদ ভােব ধ ান করা হয়। এইভােব ধীের ধীের 
ঠা েরর সম  শরীরটা ধ ােন িনেয় আসেত থােক। ঠা েরর সম  শরীর যখন ধ ােন আেস তখন িক  
মুিত বা ছিব েপ আেসনা, তখন ঠা রেক সা াৎ জীব  মেন হেব। আমরা সব িকছুেক িতন মা ায় 
দিখ (three dimensions), িক  যখন সাধারণ অব ায় ধ ান কির তখন ই মা ােতই (two 

dimensions) ধ ান কির, আসেল আমরা ছিবর ধ ান কির, আর তা নাহেল ঠা েরর মুিতর ধ ান 
কির। এটােক ধ ান বেল না, এটােক বলা হয় িচ ন করা, একটা িকছুেত মনটােক ক না কের কের 
একা  করার চ া করা হে । ধ ােন িক  থেমই িতন মা ায় চেল যােব। িতন মা ায় যখন চেল 
গল তখন মন এখন ধ ােনর একা তায় চেল এেসেছ – সিবতেক পৗেঁছ গল। এখান থেক িকছু 
অ ভিূত আসেত থাকেব। আমরা যখন ঠা েরর কথা িচ া কির তখন মূলতঃ আমরা ঠা েরর ক নাই 
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কির। যাই হাক, এখন ঠা েরর খুব গভীর ধ ান হে , সখােন কান একটা কারেণ দখেলন ঠা েরর 
একটা হাত উপের উেঠ গেছ। আিম চাইিছ ঠা েরর হাতটা যন নেম আেস। িক  তখন মন এত 
একা  হেয় আেছ য, আিম আর ঠা েরর হাত নামােত পারিছ না। অথবা মেন হল ঠা েরর গােল 
একটা মািছ বেস আেছ। মন ধ ােন এত একা  হেয় গেছ য ঠা রেক যতখািন জীব  মেন হে  
ঠা েরর গােলর মািছটােকও ততটাই জীব  মেন হেব। এখন আিম চাইেলও ঐ মািছটােক উিড়েয় িদেত 
পারব না। এ িল হল ধ ােনর গভীরতার াথিমক ধাপ।  
 

 যত ধ ােনর গভীের যেত থাকেব ততই এই জগেতর ব াপাের য ধারণা িল আেছ তার 
পিরবতন হেত থাকেব। এই জগৎটােক এত িদন লূ জড় পদােথর মেন হত, িক  ধ ােনর গভীের যত 
েবশ করেব তখন দখেত থাকেব এই জগৎ হেছ প ভূেতর সমি । ঠা র বলেছন – রসেগা ােত িক 

আেছ, গলার তলায় চেল গেলই শষ। লাট সােহেবর বািড় দেখ বলেছন ইেটর িঢিপ। লাট সােহেবর 
বািড়টা িক িদেয় তরী? লাট সােহেবর বািড় য উপাদান িদেয় তয়ারী করা হেয়েছ সই িজিনষ 
িলেকই ঠা র দখেছন। রসেগা ােত িক – ধ, িচিন আর লবরু রস। েধ লব ুিদেল ধ ছানা হেয় 
গল, ছানার সােথ িচিন িমিশেয় রেস ডুিবেয় িদেল রসেগা া হেয় গল। এখন ধ, িচিন আর লবু 
িমিশেয় ােশ কের খেত িদেল রসেগা ার মত িক এক খেত লাগেব, আপাতভােব এক লাগেব না 
িক  কাযত এক। িক  রসেগা া খাওয়ার সময় িক কউ বেল ধ আর িচিন খাি । এরপের এমন 
একটা অব া আসেব যখন ধ আর িচিনেকও আলাদা আলাদা কের তােদর ত া া িলেকই পির ার 
দখেত স ম হেব। 

 

 আরও পির ার কের যিদ বলা হয়, সেূয আসেল হাইে ােজন আর িহিলয়াম গ াস ছাড়া িকছু 
নই। সখান থেক এই েটা গ াস িবে ািরত হেয় পিৃথবীেত এেস এটা িমি  এটা তেতা, করলা, 
ততঁলু, আম, কলা, চাল, গম যা খাি , আর এ রী, এ বিুড়, এ বিু মান, এ মুখ এত রকেমর 
িবিভ  িজিনষ এেস যাে । আর আইন াইেনর সহজ িথেয়ািরেত চেল গেল সখােন পাব – All 
these matter, atom, electron are nothing but condensed form of energy.  িক  
আমরা িক এনািজ দখিছ? রাজেযাগ তা এই একই কথা বলেছ। যাগ যখন ত া ার কথা বেল তখন 
তারা সই অব ােত চেল গেছ যখােন স আর িকছুই জড় দখেছ না, স শি েকই দখেছ, যিদও 
পদাথ িব ান থেক িকছুটা আলাদা। আিম যিদ বিল এই বাতল কতক িল পরমাণুর সংিম ণ আর 
বাতেলর জলও কেয়কিট পরমাণুর সংিম ণ। এ েলা আমরা ধ ুক নাই করেত পাির, আমরা কখনই 
এর কৃত পেক দখেত পাই না। আর যিদ বিল এরা সব ইেলক েনর সমি , সব একই িজিনেষর 
সিৃ , ভলু িকছু বলা হে  না। আরও এিগেয় যিদ বিল এ েলা সব এনািজর ঘনীভতূ প, এনািজর 
সমুে  এটা একটা ঘনীভতূ ঢউ ছাড়া আর িকছুই নয়, এেত কান ভুল নই। আমরা যা দখিছ সব 
এনািজর সমুে র এক একটা ঢউ েপ কখনই দখিছ না। িক  যাঁরা দেখন তাঁরা সিত ই সই এক 
ব  দখেছন। ঠা র যমন বলেছন – সে শ আর িব া এক, কান পাথক  নই। তা ঠা র িক 
তাি ক ােনর দিৃ েত কথা েলা বলেছন? এনারা একবাের সিত  সিত ই এক িজিনষ দখেছন। 
যাগীরা ঐ অব ায় সব ত া াই দেখন। এটােকই আবার িবিভ  শাে  িবিভ  ভােব বলেব।   

 

 ত া ার পর আসেছ বিু । এখােন দখেছন – আের! সম  িকছু তা কবল মেনরই কাশ। 
এখন স িবষয় ব  থেক িনেজেক স ূণ আলাদা কের িনেয়েছ। এই জগেত যা িকছু আেছ সবই 
আমারই মেনর িতি য়া। এখন আমার মনটাই হেয় গল ধ ােনর িবষয়। সব িকছু উেড় গেছ, ধ ুমন 
পেড় আেছ। এখােন য সমািধ হয় এই সমািধেক বলেছ সান া।  
 

 সব শেষ আসেছ অি তা, অহং ভাব। এখন আর িকছু নই, মনও চেল গেছ, কবল 
অহংভাব পেড় আেছ। জগেতর যা িকছু আেছ সব আিমই, আমারই কাশ। আিমই একমা  আিছ। এই 
আিমটা মেনরই একটা িদক মা । এখােন এেস যখন পেুরা একা  হেয় সমািধ হয় তখন এই সমািধেক 
বেল সাি তা, আিম বাধটা পেড় রেয়েছ আর বাকী সব উেড় গেছ।  
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 এই চার ধরেণর সমািধেক বলা হে  সবীজ সমািধ। সবীজ মােন – আমরা যখন এই 
িজিনষ েলা িচ া করিছ, ধ ান করিছ তখন সমািধ হেলও িচে  য বীজ িল পেড় রেয়েছ স েলা সব 
থেক যায়। আমরা িচ বিৃ  িনেরাধেক িনেয় আেলাচনা করিছলাম। এ েলােত িচ বিৃ  থেম যায়, িক  
আেগর ও পেরর বীজ েলা থেক যায়, সইজ  এই ধরেণর সমািধেক বলা হয় স াত সমািধ। 
যখন সাধেকর সাি তা সমািধ হেয় যায় তখন তােক শাে র পিরভাষায় বলা হয় িবেদহ। তখন তারঁ 
শরীরেবাধ আর থােকনা, শরীেরর সম  বাধা থেক স মু  হেয় যায়। এখন স িনজেক অহংতে র 
সােথ মােন অহ ােরর সােথ এক বাধ করেছ।  
 

এই য জগৎ, এই জগৎএর লূ িবষেয়র সােথ আমরা এখন এক হেয় আিছ। যেহত ুএই লূ 
িবষেয়র সােথ মন এক হেয় আেছ তাই আমার য মতা আর আমার ধারণ করবার শি  পেুরা লূ 
অব ায় থােক। এই লূেক ছেড় যখন কউ ত া ােত চেল যােব তখন তার হােত এক িবশাল 
সা াজ  এেস গল, তখন স এই ত া ার িনয় ণ কতা হেয় গল। সব থেক ভােলা উপমা হল 
পরমাণু বামা। িব ানীরা এনািজর ের িগেয় পরমাণুেক ভা েলন। ছা  একটা বামা, তার তজ আর 
শি  িক চ । এখােন এনািজর র থেক চেল গেলন ত া ােত। মনও যখন এই ত া ােত চেল 
যােব তখন স সম  জড় জগেতর সব িকছুর াতা, কতা হেয় গল।  
 

 এই জড় জগেতর যিদ কউ স াট হেয় পিৃথবীর সম  স েদর মািলক হেয় যান তারপর তাঁর 
কােছ আিম যিদ িকছু চাই তখন তা িনেমেষর মেধ  িদেয় দওয়াটা তারঁ কােছ কান অ াভািবক 
ব াপার মেন হেব না। এখন জড় জগতেক ছািড়েয় য ত া ােত িব াে র যাবতীয় ব র সিৃ  হে , 
সই ত া ােকও জয় কের ত া ার িনয় ণ মতা আয়ে  কের নয় তখন পেুরা যা িকছু আেছ, 
জীবন, মৃতু , জড় প ভতূ িদেয় যা িকছু সিৃ  হে  তার মািলক হেয় গল। সূ  জগেত এখন স চেল 
গেছ, এই সূ  জগেত চেল যাওয়ােত তার মতা কািট কািট ণ বেড় যােব। এরপের যখন সূ  
জগতটােকও ত াগ কের দেব তখন স মেনর ভু হেয় যােব। এখন তার মতা এমন জায়গায় চেল 
গল য এখন জগেতর যত মন আেছ সব মনেকও যমন খুিশ িনয় ণ করেত পারেছ। তার ই া মা , 
য কান াণীরই মেনর পিরবতন হেয় যােব।  

  

অস াত সমািধ 
 িক  এ েলা সবই স াত সমািধ। াত মােন ান, যখােন ান আেছ। স াত সমািধ 
মােন য সমািধেত ান আেছ। এই সমািধেত আিম ানটা থাকেছ তার সােথ ব  ানটাও থাকেছ। 
ব  িক বলেত িগেয় বলেছন, থম য ব র ধ ান করেছন, ি তীয় সই ব র ত া া, ততৃীয় িনেজর 
িচ  আর চতথু অহ ার। এ েলা সবই ব । ব র উপর ধ ান কের ব র একটা ান পাওয়া হে  বেল 
এর নাম স াত। এর িবপরীত আেরক ধরেণর সমািধর কথা যােগ বলা হয়, তার নাম অস াত 
সমািধ। অস াত সমািধেত কান ান থােক না। এখােন কান ব র উপর ধ ান হয় না। তাহেল 
ধ ান ই রকেমর হেয় গল – একটা ব র উপর ধ ান আর অ িটেত কান ব র উপর ধ ান করা 
হে  না। যিদ কান ব র উপর ধ ান না হয়, তাহেল ধ ান কীভােব হেব? কান ব র উপর যিদ ধ ান 
না হয় তাহেল িক িনরাকােরর উপর ধ ান হেব? না, অস াত সমািধেত িনরাকােরর উপেরও ধ ান 
হয় না। অস াত সমািধেত বলা হে  কান ান থাকেব না। িনরাকার একিট অ  দশেনর 
পিরভাষা। অ  দশেনর পিরভাষা ব বহার করা হেল মেন হেব যন ব াপারটা একই, িক  িমল হেব না, 
কাথাও না কাথাও তফাৎ এেস যােব। িনরাকােরর িবপরীত শ  সাকার। সাকার সাধনা মােনই ঈ েরর 
উপর সাধনা। িক  যােগ ঈ েরর উপর সাধনার কথা বলা হয় না। বদা  দশেন য অেথ িনরাকােরর 
কথা বলা হয়, যােগ সই অেথ কখনই িনরাকারেক িনেয় আসা যােব না। যাগ বলেছ কান ান রাখা 
চলেব না। এ েলা বঝুেত আমােদর খুবই কিঠন মেন হেব। আসেল যাগদশন পেুরাপিুর অ  ভােব 
চেল। এখােন ঘুের িফের একিট কথাই বলা হেব – িচ বিৃ । িচে  য বিৃ েলা উঠেছ, মেন য নানা 
রকেমর িবচার উঠেছ, এই িনেয়ই যাগদশন। যখনই আমরা কান সমাধান খঁুজব তখন দখেত হেব 
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িচে র য বিৃ , মেনর য িবকার তার সােথ িক িমল আেছ খঁুজেল আমরা উ র পেয় যাব। স াত 
সমািধেত মেনর বিৃ েক একমুখী করা হয়। মেনর সম  বিৃ েক থািমেয় ব র উপর লািগেয় দওয়া 
হে  তখন ওই ব  ছাড়া আর িকছু থাকেব না, তখন এটাই হেয় যােব স াত সমািধ। তাহেল 
অেনেক বলেত পাের সাকার সাধনাও স াত। িঠকই, সাকার সাধনাও স াত। িক  অ  িদক 
িদেয় স াত সাকার সাধনা নয়। কারণ আপিন যিদ িনেজর মেনর উপরও ধ ান কেরন সটাও 
স াত সমািধ হেত পাের। িক  সাকার সাধনােত আপনােক একমা  ঈ েরর েপর উপরই ধ ান 
করেত হেব। আবার িনরাকার সাধনার করার সময় িবচার কের কের ধ ান করা হয়, িনরাকার ধ ােন 
িবচার কের কের এক একটা িজিনষেক ছেড় দওয়া হয়। যিদও িনরাকােরর সােথ অস ােতর মেন 
হয় িমল রেয়েছ, িক  িনরাকার সাধনােত আপিন মেনই িনে ন সাকার আেছ, আমােক সাকােরর পাের 
যেত হেব। যােগ িক  এইভােব বলা হয় না।  

 

যাগ বলেছ, আমার একটাই কথা, কান বিৃ েকই আিম উঠেত দব না। ান মােনই বিৃ , য 
কান ব র ান মােনই বিৃ । মেন যিদ ঢউ নাই ওেঠ তাহেল আমরা িজিনষেক জানেবা কী কের!  
ঢউ না উঠেল ব  ানও হেব না। িক  অস ােত বলেছ আিম কান িবচারেকই উঠেত দব না। 
তার মােন, যখনই কান িবচার উঠেছ, তা য কান িবচারই হাক না কন, ওই িবচারেক ওখােনই 
কেট উিড়েয় দেব। িনরাকার আর অস ােতর সাধনা প িতও পেুরা আলাদা, শে র অথও 
পেুরাপিুর আলাদা। িক  শেষ সবই এক, সই এক জায়গােতই যাে । অস াত সমািধেত য কান 
বিৃ , য কান ভাব উঠেলই সটােক ওখােনই কেট উিড়েয় দেব। স াত সমািধেত আেগ থেক 
বিৃ  িঠক করা আেছ, আিম ওই ব র উপর আমার বিৃ েক িনেয় ক ীভতূ করব। স াত সমািধেতও 
ওই একিট ব র বাইের য কান বিৃ েক কেট উিড়েয় দওয়া হে । এবার ওই ব র উপর পুেরাপিুর 
মন ক ীভতূ হেয় গেল সমািধ হেয় যােব। অস ােত থম থেকই কান ব ই তার লাগেছ না, 
ব  তা নইই আর য কান িবচার উঠেছ তােকও কেট নািমেয় িদে , যিদও এই উিড়েয় দওয়াটা 
ধ ােনর গভীেরই হয়। যারঁা িনরাকার সাধনা কেরন তারঁা সি দানে র ধ ান কেরন, িক  িনরাকার 
েপ। িনরাকার ধ ােনর প িতও একট ুআলাদা।   

 

 সবার শেষ স মনেকও পিরত াগ কের বিরেয় এেসেছ। এই মনেক নাশ কের িদেল এই য 
জগেত আমরা ব  দখিছ, এই ব  দখাটা ব  হেয় যায়। এখন স িবেদহ হেয় যাে , সম  রকেমর 
দহভাব থেক স মু  হেয় গল। আিম তিুম আলাদা এই ভাবটাও খেস পেড় যায়। িবেদহেত সম া 
িক হয়, এই অব ােত েলাক পয  যেত পারেব, িক  তার মুি  হেব না। িকছু িদন পর আবার 
ওখান থেক নেম আসেত হেব। যমন মৃতু র পর কা র যিদ ভােলা কম করা থােক স সই ভােলা 
কেমর জাের কান এক েগ যেত পারেব। েগর আবার নানান ভাগ আেছ, সই গ থেক আেরা 
উ তর েগ চেল যেত পাের, িক  তার কমেভাগ যই শষ হেয় যােব সখান থেক তার আবার 
পতন হেয় যােব।  
 

এই জ  পেরর সেূ  বলেছন – িবরাম- ত য়াভ াসপবূঃ সং ারেশেষাহ ঃ।।১৮।।। 
িবরাম- ত য় মােন, একটওু কান ছাড় না িদেয় অথাৎ এক সেকে র জ ও িনেজর মেন ছাড় না 
িদেয় িনর র অভ াস কের কের সং ারেশেষাহ ঃ, সম  সং ার শষ হেয় যায়, ধ ুিচে র দঢ়ৃতা প 
সং ার মা  অবিশ  থােক। িচ  এত দঢ়ৃ হেয় গেছ য, কান সং ারেক আসেতই দেব না। কা   
কা   িজিনষেক আসেত দেব না? মাণেক আসেত দেব না, িবপযয়েক আসেত দেব না, িবক েক 
আসেত দেব না আর িন া ও িৃতেক আসেত দেব না। মাণেক সিরেয় দওয়া খুব সহজ, আপিন 
ঘেরর দরজা জানলা ব  কের অ কার কের আসেন বেস গেলন, ওখােনই মাণ শষ হেয় গল। 
িন াবিৃ েকও আটেক দওয়া যায়, আিম জেগ রেয়িছ, ও দখিছ না, এেতই িন া ও  আটেক 
গল। আর িবক  ও িবপযয় এরাও বিশ িবর  করেব না। তাহেল ক বিশ িবর  করেব? িৃত। 
যাগীর কােছ িৃত ভয় র। আমােদর সারা জীবেন যত ঃখ-ক , তা ধ ােনর গভীেরই হাক আর 
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ধ ােনর বাইেরই হাক, সব কে র উৎস িৃত। তাই য কান যাগ সাধেকর, ধ ু যাগ সাধকই নয়, 
য কান পেথর আধ াি ক সাধেকর সাধনার পেথ িৃত মারা ক িবপ নক। িবপযয়, য ক নার 
িদেক িনেয় যায়, এও আমােদর অশাি র কারণ। ক নােতও িৃতর একটা ভিূমকা থােক। িৃতেত য 
িজিনষটা আেছ সটাই অ  রকম প িনেয় ক নােত এেস খলা করেত থােক।  

 

অেনেক বলেত পােরন, ক নাই যিদ না থােক তাহেল সজৃনশীল কাজ হেব কী কের, 
িচ করেক ছিব আঁকেত হেল ক নার আ য় িনেত হয়, কিবেক কিবতা রচনা করেত ক নার সমুে  
ভেস বড়ােত হয়। তাহেল ক নাই যিদ উিড়েয় দওয়া হয় তাহেল না িনক িশ  কাথা থেক 
আসেব? িঠকই বলেছন, ক নােত ভেস িশ ী হওয়া যােব িক  যাগী কান িদন হেত হেব না। কিব 
বা িচ কর যাগী না হেত পােরন িক  ধমপেথ থেক ধািমক হেত পারেবন, ধািমক হেয় তখন অেনক 
কথাই বলেবন। িক  সবারই জানা দরকার, যােগর য পথ সবাইেক এই পথ িদেয়ই যেত হয়। 
ঠা রও বলেছন – কান একটা িদেক বিশ এেগােল ঈ েরর িদেক মন যেত চায় না। ঠা র আসেল 
এই কথাই বলেত চাইেছন, কান একটা িবদ া, গান হাক, বাজনা হাক, লখােলিখ হাক, লকচার 
দওয়া হাক, এ েলার য কান একটােত বিশ গেল ঈ েরর িদেক মন যায় না। অ  িদেক ঠা র 
আবার বলেছন – কান একটা িদেক ভােলা থাকেল ঈ েরর িদেক সহেজ যাওয়া যায়। এখােন িতভার 
কথা বলেছন, একটা িকছুেত িতভা থাকেল, কান একটা িবষেয় যিদ দ তা ও মতা থােক তখন 
খুব সহেজ ঈ েরর িদেক এেগান যায়। িক  একবার য ঈ েরর পেথ পা রেখেছ, তারপর স যিদ 
বেল আিম এবার আমার িতভা, আমার মতােক কােজ লািগেয় সজৃনশীল কােজ নামেবা, তাহেল স 
িক  আর ঈ েরর িদেক এেগােত পারেব না, যাগী তা কান িদনই হেত পারেব না। িক  একজন 
িচ কর তার ছিব আকঁা ছাড়েত চাইেছ না আবার ঈ রেকও ছাড়েত চাইেছ না, িঠক আেছ তাও মে র 
ভােলা। তিুম যা িকছু আকঁছ ঈ রেক অপণ কর। এরপর কী হেব? এভােবই চলেত থাকেব। অেনক 
জ  লেগ থাকেত থাকেত কান জে  িগেয় যিদ যােগর পেথ আেস তখন আবার িচ া ভাবনা  
হেব। যাই িচ া ভাবনা করা হাক না কন, পথ িক  এটাই। িঠক যখন সাধনা  হেব তখন এই পথ 
িদেয়ই স াইেক যেত হেব। যােগ যা যা বলেছ, এই পথ িদেয় যাওয়া ছাড়া িক  অ  কান পথ 
কা র জ ই নই। িতিন িয ই হন, ীরামকৃ ই হন, ীমাই হন, বু ই হন সবাইেক এই পথ িদেয়ই 
যেত হেয়েছ। তেব এনারা হেলন আধাি ক মহী হ, তাই সব িকছু িনেমেষর মেধ  কের বিরেয় 
গেছন। আমার আপনার ে  সময়টা অেনক বিশ লাগেব।  

 

 আমরা যিদ মেন কির – ‘ হ ভু! তিুম কতজনেক পার কের িদেয়ছ, আিমও তা তামার 
শরণ িনেয়িছ’ – এইভােব াথনা করেত করেত ভু িন য়ই একিদন না একিদন আমােক পার কের 
দেবন। এইভােব কান িদন িকছু হেব না। যত ণ যােগর পেথ না আসেব তত ণ িক  িঠক িঠক 
আধ াি কতা  হেব না। শরণাগিত, াথনা এ েলা সব িত। িকছু না করার থেক শরণাগত 
হওয়া, াথনা করা অেনক ভােলা। রাজেযাগ হল Science of Spirituality। রাজেযাগ সরাসির 
বেল িদে  িজিনষটা এই, আর এভােবই হেব। এখােন কান ছাড়াছুিড় নই, কান ব িত ম নই। এই 
ব েব র সত তা যিদ কউ যাচাই করেত চান, তাহেল তােঁক একবার লীলা সে  ঠা েরর সাধনার 
সমেয়র বণনা েলা পাঠ করেত হেব। নের  নাথ দে র এমন ব া লতা হ য়া থেক কাশীপরু 
উদ ানবাটী দৗেড় আসেছন, কাথা িদেয় দৗড়াে ন কান শঁ নই, খেড়র গাদার মাঝখান িদেয় 
দৗেড় এেসেছন গােয় খড় লেগ আেছ কান শঁ নই। তার মােন মন থেক সব িকছু উেড় গেছ, 
আমােক ীরামকৃে র কােছ যেত হেব এর বাইের আর কান িকছুর অ ভিূত নই। এই হে  
ব া লতা, ব া লতা কােক বেল এই অব ায় না এেল কউ বঝুেত পারেব না। ামীজীর মন থেক 
তখন সব িকছু উেড় গেছ। তারঁ মন থেক মাণ উেড় গেছ, িবপযয়, িবক , িন া, িৃত পাচঁটাই 
উেড় গেছ। তাহেল কী আেছ? স াত সমািধ, এক ব  ধ ু ীরামকৃ , ীরামকৃ  ছাড়া আর কান 
িকছু নই। ীমােয়র জীবন এত অব ি ত হেয় চাপা িছল য তারঁ এই ধরেণর িকছুই জানা যায় না, 
িকভােব িতিন সাধনা কেরিছেলন, িক িক কেরিছেলন। তার মেধ ও এক একটা ঘটনা যখন সামেন 
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আেস তখন অবাক হেয় ভাবেত হয় একজন াম  সাধারণ মিহলাও সম  রকম পািরপাি ক 
িত লতার মেধ ও সাধনার কত উ াব ায় িনেজেক িনেয় িগেয়িছেলন।  

 

সাধক জীবেন যারঁাই এেগােত চাইেবন সবাইেক তােঁদর এভােবই এই পথ িদেয়ই যেত হেব। 
আর শরণাগিতই বলনু, ব া লতাই বলনু, িখচিুড় খাি , বাতাসা খাি , মি ের যাি , চরণামৃত পান 
করিছ, ণািম িদি  ধ ুএই কের যােগর পেথ যাওয়া কখনই স ব নয়। তেব িক, িকছু না করার 
থেক এসব করা সিত  সিত ই অেনক য়। কিব বা িশ ী যিদ বেলন আিম যিদ ক না করাই ব  
কের িদই তাহেল আিম কিবতা রচনা িকভােব করব, আিম ছিব িকভােব আকঁব! কিব বা িশ ী 
এেকবাের িঠক কথাই বলেছন। িক  এক খােপ েটা তেলায়ার ঢােক না, আপিন কিবও হেবন আবার 
যাগীও হেবন তা কখন হেত পারেবন না। িক  একজন কিব বা িশ ী বলেছন আিম সারা জীবন 
কিবতা বা িশ  িনেয়ই থাকেত চাই। তখন তারঁ জ  কী উপায় থাকেত পাের? তখন একটাই উপায়, 
কিব ঈ র িবষয়ক ছাড়া আর কান িকছু রচনা করেত পারেবন না বা িশ ী ঈ র ছাড়া অ  কান 
িকছুেক তার কলা জগেত িনেয় আসেবন না। এখন কান িচ কর কৃ ভ , িতিন যিদ ীকৃ েকই 
িবিভ  ভােব িচ ন কের যান তখন এটাই তােঁক স াত সমািধেত িনেয় যােব। একজন িশ ীরও 
সমািধ লাভ হেব িক  সখােন তােঁক ঈ র ছাড়া কান িকছু নওয়া যােব না। িক  যারঁা ক নার জগৎ 
থেক কিবতা বা িচ  সিৃ  কের যাে ন তােঁদর কখন স াত সমািধ হেব না। য কান লাক যিদ 
একটা জাগিতক িবদ ােত অেনক এিগেয় যায় তাহেল স আর কান িদন ঈ েরর পেথ যেত পারেব 
না। কারণ মাণ, িবপযয়, িবক , িন া ও িৃত এই পাচঁটা বিৃ র মেধ  িবপযয় বিৃ  তােক স ূণ 
অিধকার কের িনেয়েছ। স াত সমািধেত এই পাচঁটা বিৃ েকই একিট ব র িদেক টেন িনেয় যেত 
হেব। তারপর সই ব  থেক ত া ার িদেক, ত া া থেক িচে র িদেক, িচ  থেক িনেজর 
অহ ােরর িদেক িনেয় যেত হেব। আসেল ভ  আর যাগীর মেধ  িবেশষ কান তফাৎ থাকেত পাের 
না। কারণ ভ  একমা  ভগবােনর িচ ন কের সখােন অ  িকছুেক আসেত দয় না।  

 

এইভােব ভগবােনর িচ ন করেত করেত একটার পর একটা ধাপেক অিত ম কের এিগেয় 
যেত হেব। যাগীরা অত  সাধারণ আধারেক িদেয়ও যােগর অ শীলন  কিরেয় িদেত পােরন। 
যাগীরা বেলন তামােক ঈ র, আ া, চত  এসব িনেয় িকছু ভাবেত হেব না, এই চক আেছ তিুম 
এই চকেক িনেয়ই একা  ভােব িচ ন করেত থাক। ধ ু যােগই নয়, ভি েতও আেছ যখােন  
বেল িদেলন এই ভড়াই তার ই , িশ  সই ভড়ােকই ধ ান কের যাে । এখােন যাগ আর ভি েত 
পেথ কান তফাৎ নই। তেব যােগর পথ অেনক কিঠন পথ। িক  সবাইেক এই কিঠন পথ িদেয়ই 
যেত হেব, এছাড়া কান উপায় নই। লীলা সে  ধ ু কউ যিদ ঠা েরর সাধনার অংশটু  পেড়ন, 
পড়ার পর থেমই তার মেন হেব আমার সাধনার দরকার নই। দি েণ ের এক পরমহংস এেসেছন। 
ঠা র দখেছন যখােন এেঁঠা পাতা ফলা হেয়েছ সখােন েরর সােথ সই পরমহংসও খাে ন। 

র েলা আবার তােঁক িকছু বলেছও না। ঠা র দখেছন আর কাদঁেছন আর দয়রামেক বলেছন 
‘ওের ! আমারও কী এই অব া হেব’? আপনারা একবার িনেজেদর ভেব দখুন তা য, িনম ণ 
বািড়র এেঁঠা পাতা যখােন ফলা হেয়েছ সখােন রও খাে  আর আপিনও খাে ন! আমরা এই 
িজিনষ িচ াই করেত পাির না। আপিন বলেবন ঠা র তা বেলেছন আিম ষাল টাং কেরিছ তারা এক 
টাং কর। আমােক তাই এত িকছু করার দরকার নই। ঠা র এ েলা উৎসাহ দওয়ার জ  বেলেছন। 
ঠা র যা যা কেরেছন সবাইেক তাই করেত হেব। একট ু এিদক সিদক হয়েতা হেত পাের িক  
সবাইেক এই একই িজিনষ করেত হেব। সইজ  যাগেক বলা হয় Science of Spirituality। 
ঠা েরর সাধনা-জীবন হয়েতা অ  সাধেকর সাধনা-জীবেনর সােথ িমলেব না, িক  যােগ যা যা বলা 
আেছ সবটাই িমলেব, কারণ যােগ সাধনার পেুরা ব পারটােক সাধারণীকরণ করা হেয়েছ।  

 

যিদও যােগ বলা নই, িক  ভােলা হয় যিদ স াত সমািধ করার পর অস ােত যাওয়া 
হয়। একটা বিৃ ই যখন থেক গল তখন সই একিট বিৃ েকও নাশ কের দওয়া। ঠা র যটা 
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কেরিছেলন – য মা কালীর উপর এত িদন ধ ান ধারণা কের মা কালীর দশন লাভ করেলন, সারািদন 
মা মা কের যাে ন িক  অস াত বা িনিবক  সমািধ লােভর জ  সই মা কালীেকও ান খ  
িদেয় ি খি ত কের কেট উিড়েয় িদেত হল। এটাই অস াত সমািধর মূল কথা, সখােন য় িকছু 
থাকেব না, াতা, য় আর ান এর িবেভদটা থাকেব না। এই িতনেট িজিনষই বিৃ  িদেয় আেস, 
এখন কান বিৃ ই নই, তাই ান য় বেলও িকছু থাকেব না। তখন যা আেছ তাই আেছ। তার 
মােন একমা  চত ই আেছন, তখনও ধ ু চত  েপই অব ান করেছন।  
 

পু ষ আেছন, মন আেছ আর িবরাট জগৎ আেছ। এই িতনজেনর মেধ  পু েষরই একমা  
চতে র আেলা আেছ, পু েষর আেলােত মন ঝলমল কের উঠেছ। যমন িব ৎএর জ  এই িটউব 
লাইট লেছ। িটউব লাইেটর আেলােত আমরা িটউব লাইটেকও দখেত পাি , আর এই আেলােতই 
আমরা এক অপরেকও দখিছ। িঠক সই রকম পু েষর জ  মন েল উঠল। যখােন পু েষর আেলা 
বশী তােক আমরা বলিছ চত , যখােন আেলা খুব ীণ তােক বলিছ জড়। চতে র আেলােত 
বাতেলর িতিব  যখন মেনর উপর এেস পড়েছ তখন বাতেলর ান হে । এইভােব বাইের থেক 
িবিভ  ব র িতিব  অনবরত মেনর উপের এেস পড়েছ আর পু ষ বলেছ আিম এটা জানলাম। িক  
এই জানার সে  এেস যাে  আেরকিট ব াপার, একটা িজিনষেক জানেলই িকছু করার ব াপারটাও এেস 
পেড়। িকছু করা মােনই খ- ঃখ এেস যােব। যখন এই খ- ঃেখর ালা আর িনেত পাের না তখন 
স েক আ য় কের, শা  পড়েত  কের।  বেল িদেলন তিুম ব র সে  িনেজেক জুেড় 
রেখছ বেলই এই খ- ঃখ। এখােন িনেজেক িনেজর ছেল বউেয়র সােথ জুেড় রাখার কথা বলা হে  
না, মেনর সে  জুেড় রেখছ। মন তা পু ষ নয়, মন কৃিতর িজিনষ। ীরা রেগেমেগ যমন বােপর 
বািড় চেল যায়, মেনর বােপর বািড় হল জগৎ। বাকা পু ষ মনেকই আিম ও আমার ভেব মেনর সে  
জুেড় রেখেছ। এিদেক মন সব সময় বােপর বািড়র িদেক অথাৎ জগেতর িদেক ঢেল আেছ। পু ষ 
মেনর সােথ িনেজেক জুেড় িনেয় অেনক ক  পেয় পেয় আর থাকেত না পের এক সময় বেল, 
আমার অেনক হেয়েছ আর লাগেব না। তখন  মুেখ েন, শা  পেড় পু ষ একটা িজিনষেক 
অবল ন কের ধ ান করেত  কের। ধ ান করেত করেত একটা সময় য িজিনষেক িনেয় ধ ান 
করিছল সিট ছাড়া বািক জগৎ তার উেড় যায়। তারপর সই একটা িজিনষও উেড় যায়। আর িকছু নই 
মােন মনও আর নই, বিৃ  যিদ না থােক তাহেল মেনর অি ও নাশ হেয় যােব। তার আেগ বিৃ  
থাকেলই মন থাকেব, মন থাকেলই বিৃ  থাকেব।  

 

মন কখনই কান িজিনষেক জানিছল না, পু ষই সব সময় জানেছ। পু ষ এবার সব িকছু 
থেক িনেজেক পেুরাপিুর আলাদা কের িদেয়েছ, এই অব ােকই বলা হয় েপ অব ান। প 
অব ােনর পর, িচ বিৃ  িনেরাধ হেয় যাওয়ার পেরও যাগীর শরীর তা থেক যাে । শরীর থাকেল 
মন থাকেব। প অব ান থেক যখন যাগী নেম আেসন তখন আবার মন এেস যােব, মন কাথাও 
চেল যােব না। িক  জগেতর চাকিচক , জগেতর কান িকছুর িত তারঁ আর কান আকষণ থাকেব না। 
এ ি ে র কাটেুন একটা মজার কািহনীেত দখাে  িমিলটািরেত অেনক লাক িনেয়াগ করা হেব। 
অেনক লাক এেসেছ স বািহনীেত নাম লখােব বেল। সবাই লাইেন দািঁড়েয় আেছ। সখােন একটা 
মাটেসাটা লাক ল া কাট পেড় এেসেছ। আিম অিফসার লাকিটেক গােয়র কাটটা খুলেত বেলেছ। 
কাটটা খালার পর দখেছ িলকিলেক রাগা ঘােটর মড়ার মত একটা লাক কােটর ভতর থেক 
বিরেয় এেসেছ। যখন ই টারিভউ িদেয় বিরেয় আসেছ তখন সবাই িজে স করেছ কী হল! লাকিট 
বলেছ They told me I am under weight। আ ার ওেয়ট ফােয়ট িকছুই বেলিন, হাি  আর 
চামড়া ছাড়া শরীের আর িকছুই নই। ভেবিছল আিমেত নাম িলিখেয় যিদ িকছু খাওয়া-দাওয়া পাওয়া 
যায়। লাকিট গােয় কাট চািপেয় পেুরা জগৎেক বাকা বানােত পারেব িক  য গােয়র কাপড় খালা 
অব ায় ওেক দেখ িনেয়েছ তােক িক আর স বাকা বানােত পারেব! পু ষ এত ণ কৃিতর খলায় 
মু  িছল, িক  এবার স িনেজেক দেখ ফেলেছ। িনেজেক একবার যখন দেখ ফেলেছ এরপর আর 
কউ তােক মু  করেত পারেব না। এরপর জগৎ, মন, কৃিতর সব িকছুই থাকেব িক  পু ষ জেন 
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গেছ আিম আলাদা কৃিত আলাদা। এরপর যত িদন শরীর চলার চলেব, যিদন শরীর পেড় গল 
সিদন সও শরীর থেক মু  হেয় গল। স যিদ ইে  কের সমািধ অব ােতই িনেজর শরীরেক ছেড় 
বিরেয় যেত পাের। সমািধ অব ায় থাকেল, খাওয়া-দাওয়া হেব না, শরীের অ  জল যােব না, জব 
ধম অ যায়ী শরীরও আর িটেক থাকেত পারেব না, আপনা থেকই এক সময় খেস পেড় যােব। 
  

  অস াত সমািধ হেয় গেল তাই আর তােক িফের আসেত হেব না। অস াত সমািধ 
তখনই হেব যখন তার পণূ বরাগ  হেব, তখন ঐ অব ােত মা ষ সব িকছুেক ছেড় দয়, এর 
ফল প য বীজ েলা ভতের রেয়েছ স েলা স ণূ েপ ভ ীভতূ হেয় ছাই হেয় যায়। এটাই 
আঠােরা ন র সেূ  বলেছন িবরাম- ত য়াভ াসপবূঃ সং ারেশেষাহ ঃ, এই সমািধেত যাগীর সম  
সং ােরর নাশ হেয় যায়। ামীজী বলেছন ‘ইহাই পূণ ানাতীত অস াত সমািধঃ’। মুি  সব সময় 
অস াত সমািধ থেকই হেব। যিদ অস াত সমািধ না হেয় ধ ুস াত সমািধ হয় তাহেল এর 
পর িকছু িদন ভাগেটাগ হেয় যাবার পর আবার নীেচ নেম আসেত হেব। সখান থেক তার 
দবতােদর মেধ  জ  হেব, সখান থেক পের হয়েতা তার আবার মা ষ েপ জ  হেব।  

 

স াত ও অস াত সমািধ লােভর সাধনা প িতেত একটা মৗিলক পাথক  হল স াত 
সমািধেত ব েক িনেয় সাধনা করা হে  আর অস াত সমািধেত ব  থাকেছ না। িক  আধ াি ক 
দশেনর ভাষায় এইভােব না বেল আেরক ধাপ নািমেয় বলেব স াত সমািধেত আসি র ব াপার 
আসেছ। জগেতর িত যােদর এখনও আসি  আেছ তােদর জ  স াত সমািধর সাধনা, যােদর 
কান িকছুর িত আসি  নই তােদর জ  অস াত সমািধর সাধনা। আমােদর সবারই মেন 
কামনা-বাসনা িগ  িগ   করেছ। একজন িশ ী বলেছ আিম যিদ ক নাই ছেড় িদই তাহেল আিম ছিব 
িক কের আঁকেবা। তার মােন, তার আসি  আেছ। এই রকম আস েক যাগ বলেছ, তিুম ছিব আকঁেত 
চাইেছা তা, িঠক আেছ এই নাও ীরামচে র জীবনী, এবার তিুম ীরােমর জীবনেক আধার কের ছিব 
আকঁেত থাক। আসি  আেছ বেল যাগ তােক একটা ব  ধিরেয় িদল, ব  আেছ বেল তােক 
স ােতর পথ িনেত হেব। কান িকছুর িত একট ু সামা  আসি  থেক যাওয়া মােন ভতের 
সং ােরর বীজ থেক গেছ। সং ার থেক গেল কী হেব পেরর সেূ ই সটা বলেব।  

 

অস ােত কান বিৃ  থাকেব না, অথাৎ কান ব েক অবল ন করা হয়িন। কান ব েক 
অবল ন করা হয়িন মােন পণূ অনাস । এই সেূ র উপর ামীজী তার ভা   করেছন মুি র কথা 
িদেয়। মুি  মােনই স ূণ ভােব অনাস । স ণূ অনাস  হেয় যাওয়াটাই আবার বদাে  হেয় যায় 
িনরাকার সাধনা। আমােদর শাে , বে , ব তৃায় বলা হে  তিুম অনাস  হও। িক  এখােন অনাস  
শ টা বলেছন না, অনাস  শে র বদেল বলেছন জীবেনর উে  অস াত সমািধ লাভ, যখােন 

য় বা ােনর কান ব াপার থাকেব না। ান থাকা মােন বিৃ  থাকা, বিৃ  থাকা মােন কান ব েক 
অবল ন কের থাকা। ব েক কন অবল ন করেত হে ? কারণ বল বেলই অবল ন করেত হে । 
িকেসর বলতা? আসি র। বলতা আর আসি  একই িজিনষ। আমরা সবাই ী, পু , ামী, টাকা-
পয়সা, বািড়-গািড়, নাম-যেশর িত আস । এই আস  ব ি েক যিদ বলা হয় তিুম বিৃ , ােনর 
বাইের যাও, স কী কখন পারেব বাইের যেত! এক িবধবা বিুড় এেস ঠা রেক বলেছ ‘আিম আমার 
নািতেক ভেুল থাকেত পাির না’। ঠা র তােক বলেছন ‘তিুম তামার নািতেকই গাপাল েপ দখ’। 
আসেল ঠা র বিুড়েক স াত সমািধর পথ দিখেয় িদেলন। নািতর িত তার এত আসি , িক  এই 
আসি র পথ িদেয়ও তােক একটা উ  অব ায় িনেয় যাওয়া যায়।  

 

যাগ সবাইেকই রণা জুিগেয় যােব, সবারই জ  যাগ পথ িঠক কের িদেয়েছ। ধ ুবলেছন 
তামার িনেজর মত ব  বেছ নাও। কান ব ব স দােয়র  তারঁ ব ব িশ েক বলেত পারেবন 
না য, তিুম ীকৃ েক ছেড় এই চেকর উপর ধ ান কর। িক  যােগর কােছ এ েলা কান ব াপারই 
নয়। যাগ বলেব তিুম চেকর উপেরই ধ ান কর। থেম চক ছাড়া িকছু দখেব না। ি তীয় ধােপ এই 
চকেক দখেব দশ কােলর বাইের, তখন এই ধ ানেক বলেব িনিবতক। এরপর ত া া, য উপাদান 
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িদেয় এই চক তরী হেয়েছ তার উপর ধ ান করেত হেব, তারপর দেখা এই ত া া দশ ও কােলর 
বাইের। এত দরূ হেয় যাওয়ার পর এবার তামার িচে র উপর ধ ান কর। িচে র উপর ধ ান করার 
পর আিম আিছ এই বােধর উপর ধ ান কর। এর উপর স াত সমািধর আর িকছু নই। এখন তিুম 

ত হেয় গেল, অহং অি  এই িব া  আিমই হেয়িছ এই বাধটু  হওয়া ধ ুবািক থেক যাে । 
িক  তার আেগ তখন সিত কােরর এই বাধ আসেব য, আিম চাইেল একটা নতনু িব া  সিৃ  
করেত পাির। ধু বাধ নয়, সিত কােরর এই মতা এেস যােব। এর পেরর ধােপ এই মতাটােকও 
ছেড় িদেয় বিরেয় আসেত হেব। তিুম মুি  যিদ চাও, একট ুসামা  কান িকছুর িত আসি  যিদ 
থােক তাহেল মুি  িক  তামার কান িদন হেব না। ঠা র উপমা িদে ন েতায় একট ুআঁশ যিদ 
বিরেয় থােক তাহেল ছঁুেচ েতা ঢুকেব না। একট ুআশঁ যিদ থােক তাহেল স াত সমািধ হেত 
পারেব িক  অস াত সমািধর কান আশা নই।  
 

মুি  মােনই অস াত সমািধ লাভ। অস াত সমািধেত ধ ান করার সময় য িবচারই 
আ ক না কন সব িবচারেক কেট উিড়েয় িদেত হেব। এটাই যােগর থম থেক সাধনার পথ। 
আমরা ঠা েরর ে  দিখ িতিন থেম মা কালীর উপর ধ ান কের গেছন, তারপর মা কালীেকও 
ান অিস িদেয় কেট িনিবক  সমািধেত চেল গেলন। এভােবও অস াত সমািধেত আসা যায়। 

িক  যাগশা  বলেছ না য তিুম থেম স ােতর অ শীলন কর, তারপর অস ােতর অ শীলন 
কর। তেব স াত থেক অস ােত আসেত পাের, তােত কান অ িবধা নই। স ােত সম া 
হল, সাধনা আর পিব তা যিদ সই রকম না থােক আর তারপর কউ যিদ স াত সমািধর 
অ শীলন করেত যায় তােক ঘার তেমা ণ এেস াস কের নেব। বিৃ  উঠেছ আর আিম বিৃ েক ফাকঁা 
কের িদি , বিৃ েক ফাকঁা করা মােন মনেক শূ  কের দওয়া। পিব তা আর সাধনা যিদ না থােক 
তাহেল মন শূ  করেত গেলই ঘার তামিসকতার মেধ  ডুেব যােব।  

 

বিু র উপর দািঁড়েয় থাকা মােন স এখন চতনার ের আেছ। আিম আপিন যখন জগৎেক 
দখিছ, জানিছ তখন এটাই আমােদর চতনার র। আর যখন পু ষ িনেজেক জানেত পারেছ তখন 
ামীজী তােক বলেছন অিতেচতন র। তখন স পেুরা িব াে র মািলক হেয় গেছ, স এখন যা 

বলেব সটাই হেত বাধ । িটউবলাইট বা ফ ান যখন সারােত হয় তখন িমি  যভােবই হাক সািরেয় 
দব, িক  যখন ইেলি ক লাইেনর কান কাজ কের তখন িমি েক অেনক সাবধনতা অবল ন কের 
কাজ করেত হয়। মা ষ জগৎেক িনেয় যখন কাজ করেছ তখন এক রকম কাজ কের, িক  যখন 
চত েক িনেয় কাজ কের তখন ব াপারটা পেুরা পাে  যায়। এইভােব পু ষ যখন িনেজর েপ 
অবি ত হেয় িনেজেক জেন গল, িনেজেক জেন নওয়ােত য ান আেস সই ােনর তলুনায় 
জগেতর সব ানই অিত তু । এই েটা িবদ ােক উপিনষদ পরা িবদ া আর অপরা িবদ া বলেছ। 
অস াত সমািধেত আপিন পাে ন পরা িবদ া আর স ােত অপরা িবদ া। সইজ  িব ানী যখন 
একটা িবষয়েক িনেয়, য কান একটা ত  বা ই েয়শানেক িনেয় একা  হেয় িচ া কের যাে ন 
তখন িতিন অব ই তার সমাধান পেয় যােবন। িক  তিুম যত বড় িব ানী হও না কন, ঠা েরর 
কােছ এেস তিুম অিত নগণ  হেয় যােব। কারণ ঠা র অিতেচতন ের চেল গেছন, তারঁ তলুনায় সব 
ানী অত  নগণ । তিুম এখনও স াত এলাকায় ঘুর ঘুর করছ। এ েলা ধারণা করা খুব কিঠন, 

িক  এটাই সত ।  
 

 হয় এেকবাের ইট, কাঠ, পাথর থেক অথাৎ যােদর মন বেল িকছু নই। এরপর ি তীয় 
ধােপ ােনর কাশ আসেত থােক। এর মেধ  আবার গাছপালা এেদর সামা  একট ু চতনার কাশ 
হেয়েছ, র বড়ােল চতনা আেরকট ু বেড়েছ আর মা েষর মেধ  চতনার সব থেক বশী কাশ। 
িক  এেদর সবার থেক উপের হল মেনরও পাের। মেনরও পাের মােন, পু ষ িনেজ েপ অব ান 
করেছ। এই িতনেট র – no mind, mind and beyond mind । এর সাধনার একিটই পথ – 
আমােদর য শরীর মন ইি য় স , রেজা ও তেমা এই িতনেট ণ িদেয় িনিমত, থম তমসেক 
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দাবােত হয় রেজা ণ িদেয় আর রেজা ণেক দাবােত হয় স ণ িদেয়। স , রেজা ও তেমা িতনেট 
ণ এক সে ই থােক আর এেদর যাগফল সব সময় এক। তাই তেমা আর রেজা ণেক যত দািবেয় 

রাখা হেব স ণ তেতা বাড়েব। িক  উ াপা া অিনয়িমত ভােব কাজকম করেল স ণ তেমা েণ 
চেল যােব। স েণ পেুরা িতি ত হেয় গেল মন এেকবাের পণূ অব ায় চেল আেস। এবার এই 
স ণেকও অিত ম কের চেল যেত হেব। স েণর পাের চেল যাওয়ার পর দেখ – তাইেতা 
এত ণ িক হি ল! আিম পু ষ, চত  স া আেলা িদি লাম বেল জগেতর ছিব আমার মেনর উপর 
ভেস যাি ল, আর আিম বাকার মত ভেব যাি লাম আমারই সব িকছু হি ল। এসব  কথা 
আমােদর যতই শানান হাক না কন আমরা িকছুেতই ধারণা করেত পারেবা না। কারণ কত 
জ জ া র ধের এরা জন জনেক এক মেন কের রেখেছ যার ফেল পু ষ মনেক ছাড়েত পারেছ 
না। একটা পােড়া ভাঙা বািড়েতই অেনক িদন বাস করার পর যখন ভােলা ােট উেঠ যেত হয় তখন 
ওই পােড়া বািড়র উপর কত মায়া পেড় যায়, ছাড়েত গেল কত ক  হয়। ােট চেল আসার পর 
ভােব তাই তা কী কের এতিদন ওই ভা া বাড়ীেত িছলাম। আমােদর সব জাগিতক স েক এই একই 
ব াপার ঘেট। িক  মুি  যখন হেয় যায় তখন ভােব এেদর সােথ এতিদন িছলাম কী কের! জাগিতক 
ব ন সব িকছুর সােথ আমােদর এমন একা  কের রেখেছ য মেন হয় আিম আপিন এক। সাধনা 
কের কের যখন অস াতেত চেল গল স তা তখন রাজা। এতিদন স বাকার মত িনেজেক এেদর 
সবার চাকর ভাবিছল। 
 

স াত সমািধ আর অস াত সমািধেক যিদ খুব ভােলা কের বেুঝ নওয়া যায় তাহেল 
রাজেযােগর বািকটা বঝুেত খুব একটা কিঠন মেন হেব না। স াত সমািধেত থেম ব র উপর ধ ান 
কের সমািধ হেয় শষ সমািধ হয় িনেজর অহংকােরর উপর। থেম ব , তারপর এক এক কের 
ত া া, িচ  ও অহংকার এই চারেট ের য সমািধ হয় সই সমািধেকই বলেছন িবতক, িবচার, 
আন  আর অি তা। িক  অস াত সমািধেত কান ব  থােক না। পু েষর দিৃ েত যিদ দখা হয় 
তাহেল সব িকছুই ব , কৃিতও ব , মনও ব  এবং জগৎও ব । যত ণ ব র ান হেব তত ণ বেুঝ 
িনেত হেব তার বিৃ  উঠেছ। স াত সমািধেত বিৃ  ান হয়, যত ণ বিৃ  ান থাকেব তত ণ 
কান না কান ভােব স সংসােরর সে  জিড়েয় আেছ। যখন স সংসার থেক িনেজেক আলাদা কের 
িনল তখন বিৃ  থেকও আলাদা হেয় গল। তখন স িনেজর মত অব ান কের, িনেজর মত অব ান 
করা মােন খলা শষ। যাগদশেনর পেুরা আেলাচনার িবষয় হল পু ষ য কান কারেণই হাক, 
ভলুবশতঃ হাক আর সিত  সিত ই হাক, িনেজেক মেনর সে  জিড়েয় রােখ। পু ষ তখন িনেজেকই 
মন মেন কের, আর মেনর সােথ এক কের নওয়ার জ  ইি েয়র সে ও একা  হেয় পেড়, ইি েয়র 
সে  একা  মােন ব র সে ও এক মেন কের। মন জােন আিম ইি েয়র সে  এক, এবং বা েবও 
এক। ইি য় আবার জােন আিম ব র সে  এক। জগত মােন মন, ইি য় আর ব র িনেজেদর খলা। 
মাঝখান থেক পু ষ, িযিন চত  স া, িতিন িনেজেক ভাবেছ আিম আর মন এক। এই এক মেন 
করার জ  পু েষর অশাি র আর শষ নই। খ আর ঃেখর খলা চলেতই থােক। বলেছন, মন 
যখন কান ব র উপর কি ত হেয় যায় তখন স একটা খ পায়। এই খটা ব র খ। মন যখন 
কি ত হেয় যায় তখনই মা ষ ব ািনক হেয় যায়, একজন সজৃনশীল ব ি ে  পিরণত হেয় যায়। 
িচ কর যিদ গভীর ধ ােন িগেয় ছিব আঁেকন, তখন সই ছিব অ  ধরেণর হেয় যােব। যখন কান ব র 
উপর মন কি ত হেয় যায় তখন সই ব র রহ  তারঁ কােছ উে ািচত হেয় যায়। 
 

া বলেত আমরা বিুঝ িযিন দখেছন। এখােন আমরা সবাই মেন কির আমােদর মনই সব 
িকছুর া। এখােনই আমরা ভলু কের বেস আিছ। আমােদর সম  ভারতীয় দশন কখনই ীকার 
করেব না মনই আমােদর শষ কথা। একমা  চাবাক দশন, যারা ভৗিতক বাদ তারাই মেন কের মন 
শষ কথা। বৗ রা এই কথা মানেব না, জনরাও মানেব না আর আমােদর ষড়দশন এরা তা কান 
মেতই মন শষ কথা বেল মানেব না।  
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ষড়দশেনর থম দশনই হল সাংখ  দশন। সাংেখ র যমজ ভাই যাগদশন, যার জ  সাংখ  
আর যাগ মাটামুিট একসােথ চেল। অ  িদেক নয়ািয়কেদর যমজ ভাই বশািষকরা। এই েটা 
দশনও এক সে  চেল। আবার পবূমীমাংসা আর উ র মীমাংসা যােদর অ  নাম কমকা  আর বদা , 
এই িট দশনও এক সে  চেল। যিদও ছয়িট দশেনর কথা বলা হয় িক  এই িমল থাকার জ  িট 
িট কের িতনেট েপর মেধ  পেুরা ছিট দশনেক িনেয় আসা যায়। পা ােত  আমরা অেনক দশেনর 

কথা পাই, আর েত ক দশেনর পছেন একজন কের দাশিনেকর নাম জিড়েয় আেছ, যমন কা ট, 
হেগল, এ ির টল, েটা, সে িটস ইত ািদ। মজার ব াপার হল পা ােত  য অেথ এনােদর দাশিনক 
বলা হয় সই অেথ ভারেতর কাউেকই আমরা দাশিনক আখ া িদেত পাির না। সিত  কথা বলেত 
ভারেত সই অেথ কান দাশিনকই নই। তার কারণ িবে ষণ করেল দখা যােব, পা ােত  যিদ কান 
দশেনর ব াপাের  করা হয় এই দশনিট কার? তখন হয়েতা এর উ র হেত পাের েটা বা হেগল 
বা েপনহাওয়ােরর। ভারেত অেনক বইেয়র মলােট লখা থােক পাত ল যাগদশন বা কিপল মুিনর 
দশন। িক  পা ােত র অেথ ভারেতর কাউেকই দাশিনক বলা হয় না।  

 

আমােদর এখােন দশন মােন, বদ কী বলেত চাইেছ সটােক  কের ব াখ া করা। আিম 
এখােন পাত ল যাগদশেনর উপর ব াখ া করিছ, তাই বেল পাত ল যাগদশনেক কী আমার দশন 
বলা হেব? কখনই নয়, কারণ আিম এর ব াখ াকার মা । পত িলও িঠক একই কথা বলেবন, িতিনও 
বলেবন আিম য কথা েলা বলিছ এ েলা আমার কথা নয়, বেদও িঠক এই কথাই বলা হেয়েছ 
যটােক আিম ধু ব াখ া করিছ। তাহেল িক বিদক দশন বলা যেত পাের? তাও বলা যােব না। কারণ 
বদ তা আমােদর কা রই কথা নয়, বদ ভগবােনর কথা। তাই ভারেত যত দশন আেছ সব 
ভগবােনর কথা। তাহেল কিপল মুিনর নাম কন নওয়া হে ? এই দশনটা এক সময় হািরেয় িগেয়িছল, 
কিপল মুিন এেস এেক উ ার কেরেছন। গীতায় ভগবান িঠক এই কথাই বলেছন স কােলেনহ মহতা 
যাগ ন ঃ পর পঃ, এই যােগর কথা িচরিদন এভােবই িছল িক  হািরেয় িগেয়িছল, সটােক আিম 
উ ার কের তামােক বলিছ। এই উ ার কতা ক হেবন? ভগবান ছাড়া সাধারণ মা ষ কউ এইসব 
দশেনর উ ার কতা হেত পারেবন না। সইজ  কিপল মুিন, যােঁক দশন শাে র জনক বলা হয়, তােঁক 
িব রু অবতার বলা হয়। এই কারেণ সে িটস, েটােক পা ােত  য অেথ দাশিনক বলা হয় সই 
অেথ ভারেত দাশিনক কউ হেত পােরন না, হয়ও না। কারণ যত ণ বেদর সে  আপনার কথা না 
মেল আপনার কথা কউ নেত যােব না। আর বদ ভগবােনর কথা, তার মােন ভারেত যত ঋিষ 
মহা ারা িছেলন, ব াসেদব, আচায শ র, পত িল, ামীজী সবাই বেদর কথােকই িবিভ  ভােব ব  
কেরেছন। আচায শ েরর ব াপার তা সই অেথ আরও পির ার িছল। আচায বলেছন, বেদর ত  
রেয়েছ উপিনষেদ, আেগর আেগর ঋিষরা উপিনষেদর এই এই অথ কেরেছন। আচােযর  গৗড়পাদ 
িতিনও এর উপর কাজ কেরেছন। শেষ আচায দখেলন িবিভ  ভা কাররা িবিভ  রকম অথ করার 
ফেল আসল অথেক কউ অবধারণা করেত না পারােত সব িলেয় যাে , িঠক আেছ এই নাও আিম 
আবার  কের এর সব অথ িলেখ িদলাম। শ রাচায এত র অকাট  ও বিল  যিু  িদেয় সম  
উপিনষদেক সািজেয় িদেয়েছন বেল তারঁ এত নাম। ভারেত হঠাৎ কের দািঁড়েয় দশেনর কথা বলেত 
গেল কউ নেব না, যিদ না সই কথা বেদ থােক। ঠা র বলেছন চাপরাশ না থাকেল লােক তার 
কথা কউ নেত যােব না। বািড়র িগ ীরা রাজ য তরকারী রা া কের তা কান িদন এক রকম হেব 
না, ভাতও কান িদন এক রকম হেব না। িগ ীরা তা রাজই রা ােত নতনু নতনু াডা স িনেয় 
আসেছন, তাই বেল িক তােদর Indstrialist বলা যােব? কখনই বলা যােব না। আমার, আপনার 
সবারই জীব, জগৎ ও ঈ র স ে  একটা িনজ  দশন আেছ। ঈ েরর ব াপাের আপনার এক রকম 
ধারণা আমার এক রকম ধারণা, তাই বেল আিম আপিন কান িদন দাশিনক হেবা না। দাশিনক হেত 
গেল একটা উ  ের যেত হেব। সই উ  ের বেদর ব ব েক গীতা, উপিনষদ ও সেূ র সে  
সাম  কের আপনার মতেক উপ াপনা করেত হেব। এটা অব  বদাে র একটা পথ। আর 
বদা েক যিদ না মানা হয় তাহেল ওেদর ষড়িল , মােন ছিট শত আেছ, ওই ছিট শতেক পূরণ কের 
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আপনার ব ব  রাখেত হেব। সইজ  কিপল মুিনেক য অেথ ভারতীয় দশেনর জনক বলা হয়, সটা 
পা ােত  য অেথ দাশিনক বলা হয় সই অেথ বলা হয় না। কিপল মুিন বেদর ব ব  িনেজর মত 
দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছন।  
 

কিপল মুিনর সব থেক বড় অবদান সাংখ  দশন। সাংখ  দশন না বঝুেল যাগদশন বাঝা 
যােব না। বদাে র উপর আবার যােগর একটা িবরাট ভাব রেয়েছ। সইজ  বদা  বঝুেত গেল 
যাগদশন বঝুেত হয়, যাগ বঝুেত গেল সাংখ  বঝুেত হয়। আবার অেনক সময় সাংখ  থেক সরাসির 
বদাে  চেল আসার নিজরও পাওয়া যায়। ামীজী সাংেখ র উপর অেনক ভাষণ িদেয়েছন, যিদও 
ইদািনং সাংখ  দশন পড়া বা জানার লাক আর পাওয়া যায় না। এমিনেত সাংখ  দশেন এমন অেনক 
আধ াি ক  তে র ধশ বণনা আেছ যার মেধ  িচ নশীল মা ষ অবােধ িবচরণ কের িনজ  িচ া 
জগৎেক সমৃ  করেত পােরন। মাতসৃ ীেত যখন বেল আদ াশি  পরমা কৃিত, এই কৃিত শ  যখনই 
আসেব তখনই তা সে  সে  সাংখ  দশেন ঢুেক গল। যখনই কাউেক বলা হয় উিন স ণী বা উিন 
রেজা ণী, তখনও সাংখ  দশেন ঢুেক গল। যখন আমরা ত া ার কথা বিল বা যখন বলিছ শ , 

শ, প, রস ও গ  তখনও সাংখ  দশেন চেল এলাম।  
 

ঈ র না মানার সাংখ  দশেনর যিু  
সাংেখ র ব ব  খুবই সহজ, চত  স া পু ষ আেছন আর তাঁর পােশ কৃিত আেছ। যমিন 

পু ষ আর কৃিত কাছাকািছ এেস যায় তখনই সিৃ   হেয় যায়। সিৃ র ব াপাের পু ষ বচারীর 
িকছুই করার থােক না। আবার পু ষ না থাকেল কৃিত িনেজেক িব ার করেত পারেব না। িক  সিৃ র 
ভােলা ম , খ- ঃখ সব িকছু পু ষ িনেজর কােঁধ চািপেয় িনেয় বাকা ামীর মত কৃিতর সবা 
করেত থােক। পু ষ কৃিতর কােছ এেলই কৃিত চ ল হেয় যায়। কৃিত চ ল হওয়া মােন সিৃ   
হেয় যাওয়া। এখােন পু ষ মােন ব াটা ছেল পু ষ নয়, সাংেখ  মেয়রাও পু ষ। পু ষ মােন চত  
স া আর কৃিত মােন জড় স া। পু ষ ও কৃিতর িমলেনর ফেল যা িকছু সিৃ  হে  তােক আমরা 
িচ ড় ি  বলেত পাির। অথচ পু ষ কখনই কৃিতর সে  জিড়েয় নই, যিদও ি  শ টা ব বহার 
করা হেয়েছ, এই ি  শ টা আবার ত  থেক এেসেছ, যখােন ব নটা আসল, মা ওই ব নটা কেট 
দন। সইজ  তে  মােয়র কােছ ব ন কেট দওয়ার জ  াথনা করেত হয়। সাংেখ  এসব িকছু 
াথনার ব াপারই নই। তিুম চত  স া, পু ষ, তামার কৃিতর সে  কান স ক নই। অি  সা ী 
রেখ সাত পােক ঘুিরেয় পু ষেক িদিব  খাইেয় িদেয় একটা মেয়র সােথ িবেয় িদেয় স ক কের 
দওয়া হেয়েছ। পু ষ ইে  করেল ছেড় বিরেয় যেত পাের, কউ তােক আটকােত পারেব না। আেগ 
িডেভােসর িনয়ম িছল না, এখন িনয়ম হেয় গেছ। আেগকার িদেন বউেয়র ালায় অতী  হেয় গেল 
পু ষ বলেতা ‘এবার আিম স াসী হেয় চললাম’। চত  স ার একই রব া, সও কৃিতর ালায় 
মরেছ। একটা অব ার পর পু ষ বেল আর নয়। 
 

এই স যােগর এত ল া ব াখ া করা হল এর মেধ  কাথাও িক আমােদর ঈ েরর েয়াজন 
অ ভব হেয়েছ? পু ষ কৃিতর ব েন পড়ল, তারপর পু ষ কৃিতর ব ন থেক বিরেয় এল, বিরেয় 
এেস দখেছ আসেল তার কান ব নই িছল না, এত িকছুর মেধ  ঈ েরর কান ভিূমকা আমরা পলাম 
না। সাংখ  দশন এই যিু েক অবল ন কের জার গলায় বেল ঈ র বেল িকছু নই। পু ষ আর 
কৃিতেক িদেয়ই আমার কাজ চেল যােব, ঈ রেক আমােদর কাথাও দরকার নই। ধ ুসাংখ ই নয় 
বদাে র যখােন , সই পবূ মীমাংসকরাও একই কথা বেল। এই েটা দশন, সাংখ  আর পবূ 
মীমাংসা, পেুরা বেদর উপর দািঁড়েয় আেছ আর ষড়দশেনর অ তম িট দশন। ষড় দশন থেক ায় 
আর বশািষকেক ছেড় িদেল আমােদর দশেন কান সম া হেব না, িক  সাংখ  আর পবূ মীমাংসােক 
যিদ সিরেয় দওয়া হয় বদা  মাঝ পেথই মুখ থবুেড় বেস পড়েব। কারণ বদাে র অেনক িস া  এই 
েটা দশন থেক এেসেছ। অথচ এই েটা দশেনই ঈ রেক পেুরাপিুর উিড়েয় দওয়া হেয়েছ, এেদর 

মেত ঈ েরর কান দরকারই নই। সাংখ  আবার আরও মারা ক কথা বেল – দেখা বাপু! তিুম য 
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ঈ র ঈ র করছ, তামার এই ঈ রেক তা চত ই হেত হেব। তাহেল চত  হয় ব  হেয় আেছ 
আর তা নাহেল মু  হেয় আেছ, হয় কৃিতর খ েড় পেড় আেছ আর তা নাহেল কৃিতর খ েড় নই। 
িকংবা এটাও হেত পাের িতিন কখন কৃিতর খ েড় পেড়িছেলন এখন বিরেয় িগেয় মু  হেয় গেছন। 
তাহেল য ঈ রেক কৃিতর খ েড় পড়েত হয় স আবার িকেসর ঈ র! যিদ কান স াসী মেয়র 
পা ায় পেড় িবেয় থা কের বা ার জ  িদেয় দয় তাহেল িতিন আর িকেসর স াসী! তমিন ঈ রও 
যিদ কৃিতর পা ায় পেড় ব  হেয় আবার মু  হেয় বিরেয় আেসন তাহেল তার আর কী বিশ ! 
আর িযিন মু  িতিন ব েন পড়েত যােবন কন! তিুম বলছ ঈ র মু , িতিন যিদ মু  হন তাহেল 
িতিন সিৃ  করেত যােবন কন? আমরা এখােন সবাই মু , আমােদর কী কখন ইে  হেব জল খাটেত 
কমন লােগ দখার জ  যাই একবার জল খেট দেখ আিস? য মু  স কন যেচ ব েন পড়েত 
যােব! আর য ব েন পেড় মু  হেয় িগেয়িছল, অথাৎ সিৃ  করেত হেল কৃিতর এলাকায় আসেত হেব, 
তরাং িযিন কৃিতর এলাকায় এেস ব েন পেড় সিৃ  কেরেছন, সখােন তার বিশ  কাথায়, স 

আবার ঈ র িকেসর? সইজ  সাংখ  বেল ঈ র বেল িকছু নই। সাংখ  দািঁড়েয়ই আেছ ঈ র নই 
এই যিু র উপের। সাংেখ র ঘােড় যিদ কান ভােব ঈ রেক চািপেয় দওয়া হয় সে  সে  সাংেখ র 
পেুরা দশন সব খেস পেড় যােব। সাংেখ র কােছ পির ার, আমার কৃিতই সব িকছুেক ব াখ া কের 
িদে , এরপর ঈ ের যাওয়ার আমার িকেসর েয়াজন! আমার কােছ চত  স া আেছ, িযিন 
িনত মু । যখন সই চত  স া কৃিতর কােছ আেস তখন কৃিত চ ল হেয় িনেজর নৃত  দখােত 

 কের। চত  বচারী কৃিতর ওই নতৃ  দেখ মু  হেয় কৃিতর মেধ  িনেজেক হািরেয় ফেল। 
তারপর অেনক মার খেয় কা াকািট কের কের এক সময় বলেত  কের ‘ ছেড় দ মা কঁেদ বািঁচ’। 
তখন স মুি র পেথ পা বাড়ায়।  
 

স াত সমািধ বা অস াত সমািধ লােভর জ ও ঈ েরর কান েয়াজন হয় না। এই 
ই ধরেণর সমািধেত ঈ র দশেনর কান ব াপারই আেস না। সমািধর সাধনােতও ঈ েরর সে  কান 

স কই নই। এবাের আমরা  করেত পাির, আপিন বলেছন কিপল মুিন বেদর ব ব ই ব াখ া 
করেছন, অথচ বেদ থেমই  হে  অি মীেড় পুেরািহত  । বেদ অি  একজন দবতা, ই  
একজন দবতা এই রকম বেদ পেদ পেদ ধ ু দবতােদর কথাই বলেছ, যত   আেছ সেবেত 
দবতােদর িত করা হে । তাহেল বেদর সােথ সাংেখ র কথা তা এেকবােরই িমলেছ না। সাংখ  
বলেব িঠকই বলছ, বেদ দবতােদর কথাই আেছ। িক  ওই যত দবতা আেছ এেদর ঈ েরর সে  
কান স ক নই। দবতারা আসেল আমার তামার মত যত জীব সাধনা কের কের হয়ত মুি  পল 
না িক  মুি  না পেলও তােদর মেধ  চরু মতা চেল আেস। 
 

  ানমােগ যখন নিত নিত পেথ চেল তখন knowledge is power। আর ভি  পেথ যখন 
চেল তখন to know is to love। ানমােগ চেল চেল যখন কউ একটা িজিনষেক জেন গল তখন 
সই িজিনেষর মতাটা তার মেধ  চেল আেস। ঠা র বলেছন িমি  গলার নীেচ চেল গেল আর তার 
িম  পাওয়া যােব না। তার মােন িমি র উপর আপনার মতা এেস গল, আপনােক িমি  আর মু  
করেত পারেব না। ামী ভূেতশান জী মহারাজ খুব মজার মজার গ  করেত পারেতন। উিন 
উ রকাশীেত একবার খুব তপ া করিছেলন। তপ া থেক িফের আসার পর ওনােক চরাপু ী 
আ েম পাঠােনা হল। চরাপু ীর আ েমর অব া তখন খুব একটা ভােলা িছল না, খুবই গরীব আ ম। 
মহারাজ একটা িটেনর শেড িগেয় ঘুেমােতন আর সারা রাত সখােন জপ-ধ ান করেতন। থম িদন 
শেড ঘুেমােত গেছন। িকছু ণ পেরই িটেনর চােল ধপু ধাপ কের আওয়াজ হেত  কেরেছ, মেন 
হে  কউ যন িটেনর ছােদ পাথর ছুড়েছ। উিন থেম একট ু চমেক উেঠেছন। যাই হাক িকছু ণ 
আওয়াজ হওয়ার পর সব আওয়াজ থেম িগেয় শা  হেয় গল। থেম ভেবিছেলন গাছ থেক ফল-টল 
পড়ার জ  আওয়াজ হি ল। ি তীয় িদন আবার ওই একই কা । উিন সিদন একটা টচ িনেয় দখেত 
বেরােলন, িক  কাথাও িকছু নই। তারপর ভাবেলন কউ হয়েতা ইট পাথর মারেছ, নািক ভেূতর 
উপ ব, িকছুই বঝুেত পারেছন না। পেরর িদন কাজ করেত করেত হঠাৎ তারঁ মাথায় এেলা িদেনর 
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বলায় রােদর চ  তােপ িটন খুব গরম হেয় যায়। চড়াপু ী এমিনেত খুব ঠা ার জায়গা, রাে  
ঠা ায় িটন স িুচত হেত থােক যার ফেল ওই রকম আওয়াজ হয়। ব  , এরপর আর কান িচ া নই। 
িজিনষটােক জেন নওয়া মােনই তার মতাটা পেয় গেলন, সইজ  বলা হয় to know is to 
have power, knowledge is power। জীবেনর উে  যাই থা ক না কন, সব মা ষই 
মতােক ভােলাবােস, সই মতা সব সময় আেস ান অজন থেক।  

 

এই স এবার আপিন সাধনা করেত  করেলন, িবতক, িবচার, আন  ও অি তার সমািধ 
যমন যমন হে  তমন তমন আপনার ান বাড়েছ। যমন এর আেগ বলা হল য ব র উপর ধ ান 
কের সমািধ হে  সই ব র মতা আপনার মেধ  চেল আসেব। তমিন ত া ার উপর ধ ান করেল 
ত া ার ব াপারটা জেন গেলন, মেনর উপর ধ ান করেল মেনর খঁুিটনািট সব িকছু জেন গেলন। 
ত া , মনেক যিদ জেন যায় সেতা আমার আপনার থেক অেনক উপের উেঠ গেছ। িক  এইভােব 
সাধনা করেত করেত তােক তা একিদন মের যেত হেব। মের যাওয়ার পর তার কী হেব? বলেছন, 
কৃিত থেক যখন স আবার বিরেয় আসেব তখন স চ  মতা িনেয় বিরেয় আসেব। তখন স-ই 

হয়েতা ই , িম , ব ণ কান দবতা হেয় যােব। এই কথাই সাংখ  দবতােদর ব াপাের বলেছ, বেদ 
য দবতােদর কথা বলা হেয়েছ, আমার তামার মত অিত সাধারণ জীব সাধনা কের কের যখন অত  
মতাবান হেয় যায় তারাই পের দবতা হেয় জ  নয়। যােদর মতা আরও কম, যারা য -যাগ 

কেরেছ তারা েগ যােব, সখােন িগেয় এই দবতােদর অধীেন থাকেব।  
 

স াত সমািধ আর অপরা িবদ া য এক এখােন এেস বাঝা যায়। অপরা িবদ া বলেছ তিুম 
য  কর, য  করেল মৃতু র পর েগ যােব। তেব অপরা িবদ া আর স াত সমািধেত একটা বড় 
পাথক  হল, অপরা িবদ ােত স চাইেছ আমার যন গ াি  হয়, িক  স াত সমািধর সাধকরা 
বল িচে র সাধক বেলই তােদর একটা ব েক অবল ন কের তােত মনেক একা  করেত বলা হে । 

একা  কের তােদরও সমািধ হেয় িগেয় একটার পর একটা মতা আসেত থাকেব। িক  বল িচ  
বেল তােদর সই মতা নই য সব মতােক সিরেয় িদেয় বিরেয় আসেব। এরাই পের আর সাধারণ 
মা ষ হেয় জ ােব না, দবতা হেয় বা দবেলাকািদেত িবিভ  ভােব জ ােব। বেদ যত দবতািদেদর 
কথা বলা হেয়েছ এরা সবাই এই িণর। আচায শ রও তাই বলেবন। আিম আপিন যখন দবতার 
কথা বিল তখন মেন কির য আমরা আলাদা আর দবতারা আলাদা িকছু। সাংখ  বলেব আমরা কউই 
আলাদা নই, দবতাও যা আিমও তাই। তেব ওরা একট ু এিগেয় আেছ আিম একটু িপিছেয় আিছ, 
এছাড়া আর িকছু নয়। তাই আমােদর দবতা বা ভগবােনর কান দরকার নই। যিু  িদেয় দিখেয় 
দওয়া হল ঈ েরর কান দরকার নই, আর বেদ য দবতােদর কথা বলা হেয়েছ তােদরও ব াখ া 
কের দওয়া হল। তাহেল সাংখ ই তা সব দশেনর রাজা। ামীজী বলেছন কিপল মুিন আমােদর সম  
দশেনর জনক, Father of all philosophy।  
 

সাংখ  ও বদাে র লড়াই 
তাহেল সাংখ  দশন ভারেত দাড়ঁােত পারল না কন? তার কারণও এটাই, ঈ রেক মানেলা না 

বেল। সাংখ  বলেছ আমরা রাজা, ঈ রেকই উিড়েয় িদেয়িছ। িক  বদা ও বলেছ না য আমরা 
সাংখ বাদী, বর  বেল আমরা বদা ী। সাংখ  যিু  িদেয় দিখেয় িদল ঈ র বেল িকছু নই, আমরা 
হলাম রাজা। তাহেল এমন িকছু একটা অকাট  যিু  আেছ যটা িদেয় সাংখ েক উিড়েয় দওয়া যায়। 
বদা ীেদর কােছ এমন কী অকাট  যিু  আেছ য যিু েত তারা সাংখ েক উিড়েয় িদেয়েছ? বদা  িঠক 
এই জায়গােতই সাংখ েক মারেছ, তিুম য ঈ রেক মােনা না এটা তামার বাকােমা। িক  এর থেকও 
বদাে র সাংেখ র িব ে  মারা ক যিু  হল, সাংখ  বলেছ পু ষ আর কৃিত আলাদা, পু েষর 
ি য়াশি  নই িক  চতনা শি  আেছ। অ  িদেক কৃিতর ি য়াশি  আেছ িক  চতনা শি  নই। 
অথচ সাংখ  বলেছ েটার িমলেন সিৃ  হে । িক  বদা  সাংখ বাদীেদর  করেছ েটার িমলন কী 
কের হে ? পু েষর ি য়াশি  নই, যার ি য়াশি  নই স কৃিতর কােছ যােব কীভােব? আর 
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কৃিতর চতনা শি  নই বেল তারও পু েষর কােছ যাওয়ার রণা আসার কথা নয়। বদা  যখন 
নানা রকম যিু  িদেয় সাংখ েক আ মণ কের তখন এেদর কােছ আর কান উ র থােক না। তখন 
সাংখ  নানা রকম উপমা িনেয় আসেত  কের। যখন কউ উপমা িদেত  করেব বঝুেত হেব 
এবার তার যিু  বল হেত  কেরেছ। তেকও যিদ কউ উপমা িদেত  করেব বঝুেবন এবার স 
বল হেয় গেছ। সাংখ রা এখােন উপমা িনেয় আেস অ  খ বৎ। একজন অ  একজন খাড়ঁা, এরা 
যমন এক অপরেক সাহায  কের িঠক সইভােব পু ষ আর কৃিত এক অপরেক কােছ আসেত সাহায  
কের। িক  এই উপমােতও সাংখ  বদা ীেদর সামেন দাড়ঁােত পাের না। য মু  পু ষ স ব েন 
পড়েত যােব কন! সইজ  পের পের িকছু সাংখ বাদী একজন ঈ রেক িনেয় আসার েয়াজন মেন 
করেলন, কারণ তারঁা দখেলন ঈ রেক না িনেয় এেল চত  জেড়র কােছ আসেব কন এই ে র 
সমাধান করা যােব না। এটাও একটা যিু , িক  এর থেকও বদাে র কােছ একটা চ  বড় যিু  
আেছ। আচায শ রও এই একই ভােব সাংেখ র িব ে  খর যিু  িদেয় সাংখ  দশনেক এেকবাের 
িচ িচ কের কেট রেখ িদেলন। িতিন সাংেখ র কথা িদেয়ই সাংখ েক কেট রেখ িদেলন। 

 

তিুম বলছ কৃিতই সব িকছু করেছ? াঁ, কৃিতই তা সব িকছু কের িদে । তামার কৃিত 
কী? কৃিত স , রেজা আর তেমা। সিৃ  যখন হে  না তখন কৃিতর এই িতনেট েণর কী হে ? 
কন, স , রেজা আর তেমা পেুরা সাম  অব ায় থােক। তখন বদা  বলেব, তাহেল তামার মেত 
তেমা যখন উঠেত চাইেব তখন স  আর রেজা তেমােক দািবেয় দেব, কারণ এই িতনেট এক 
ততৃীয়াংশ কের সমান অ পােত আেছ। সিৃ  করার জ  দরকার রেজা েণর আিধক , এবার স  আর 
রেজা িমেল তেমােক তা দািবেয় দেব, এরপর চত  এেস যতই ওখােন নাড়ানািড় ক ক না কন, 
পু ষ এেস যাই কের িদক ব া ী থেক কান িদন স ান উৎপাদন করেত পারেব না। তাহেল অ  
কান প িত অবল ন করেত হেব। তামরাই বলছ এই িতনেট ণ এক ততৃীয়াংশ কের সমান 
অ পােত আেছ, তাহেল রেজা ণ যিদ বাড়েত চায় তখন স  আর তেমা এেস তা রেজা ণেক দািবেয় 
দেব। রেজা ণেক দািবেয় িদেল সিৃ  হেব কাথা থেক! সিত ই সাংেখ র কােছ এর কান উ র নই। 
সাংখ  িনেজর জােল িনেজই ফেঁস যায়। সাংখ ই বলেছ িতনেট ণ সমান অ পােত থােক। সিৃ র জ  
রেজা ণ দরকার, ধ ুরেজা ণই দরকার নয়, তার থেক আরও বােজ ব াপার হল যখন মহৎএ আেস। 
মহৎ মােন সে র আিধক , সে র আিধক  হেল সিৃ  এেগােব কী কের? এটা হেত পাের যিদ 
তেমা েণর য এক ততৃীয়াংশ আেছ সটা কেম এক শতাংেশ এেস যায়, তখন তি শ থেক হেয় গল 
বি শ। এবার তেমার বি শ থেক ষাল িদেয় দওয়া হল রেজােক আর বািক ষাল দওয়া হল 
স ণেক। তখন সিৃ ও চলেত থাকেব আর স ও থেক গল। িক  এক ততৃীয়াংশ থেক তেমা ণ য 
কেম এক শতাংেশ আসেব সটা কী কের স ব হে ? সই কথােতা সাংখ  বলেছ না। এরপর বদা  
সাংেখ র সে  কান কথাই বলেত চাইেব না। বদা  বলেব, তামার যটা মূল কথা, যার উপর তামার 
পেুরা দশন দািঁড়েয় আেছ সটাই তামার গালেমেল, এরপর তামার সােথ আর িক কথা বলব! এই 
ধরেণর অেনক কারেণ সাংখ  মার খেয় গল। এটােক বেল Dualistic Realism। সাংখ র 
বা ববাদী দশন আমােদর নই। তবাদ বলেত িঠক িঠক যটা বাঝায়, সই িদক থেক সাংখ ই 
একমা  িঠক িঠক তবাদী। সাংখ  থম থেক েটা স ােক মােন, কৃিত বা জড় স ােক মােন আর 
পু ষ বা চত  স ােক মােন।  
 

এরপর যাগদশন এেস গল, আসেল যাগ সাংেখ রই িব ার। সাংখ  অেনক িকছুেত চপু থেক 
গেছ, যাগ সই কথা েলােক আরও এিগেয় িনেয়  কের িদেয়েছ। িক  যাগ থেমই ঈ েরর 
ঝােমলাটা এিড়েয় িগেয় বেল িদল ঈ র আেছন, তেব এই ঈ র বদাে র ঈ র নয়। যােগর ঈ র 
সবশি মান, আেগই বলা হেয়েছ knowledge is power, ঈ র িতিন ােন পিরপূণ। আমােদর 
কােছ য ান সই ান সীিমত, ঈ েরর কােছ সই ান অন  আর িচর ন। সইজ  যাগদশনও 
তবাদ। িঠক িঠক বলেত গেল যাগদশন য়ীবাদ হেয় যায়, কারণ এখােন চত  স া আেছ, 
কৃিতর স া আেছ আর ঈ েরর স া আেছ। িক  িতনেট স া এেলও যাগদশনেক তবাদীই বলা 
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হয়। রামা জ আর মা াচায য তবােদর কথা বেলন সই তবাদ কান না কান ভােব 
যাগদশেনর সে  জিড়েয় আেছ। ঈ র আেছন, জীব বা আ া আেছন আর জগৎ আেছ। ধ ু যােগর 
সাধন প িত এবং অ  িকছু িকছু িজিনষ বদাে র িবিশ াৈ তবাদী ও তবাদীেদর থেক আলাদা।  

 

বদাে র ঈ র আর যােগর ঈ েরর পাথক  
এরপেরও অেনক রকেমর যিু  িনেয় আসা হয় যখােন বদা  যােগর ঈ র ধারণােকও কেট 

দয়। আমরা আর এত িকছুর মেধ  যােবা না। আমােদর এতটু েতই কাজ হেয় যােব। স াত সমািধ 
বা অস াত সমািধ কখনই আমােদর ঈ েরর সােথ এক করেব না। অস াত সমািধ হেয় গেলও 
কান িদন ঈ েরর সােথ এক হেত পারেব না, িনেজর েপ অব ান করেব িক  যােগর ঈ েরর সে  
এক হেব না। বদা  দশেন এেস এই ব াপারটাই পেুরা পাে  যায়। বদা  বেল চতে র কান অংশ 
হেত পাের না। আচায শ র বদ থেক উে খ কেরই দখাে ন েটা স া কখন হেত পাের না। 
আবার যাগও বদ থেকই দখােব স া মােন ই। বদাে র ঈ র আর যােগর ঈ র এই ই 
ঈ েরর মেধ  িবরাট তফাৎ। বদাে র ঈ র জগৎ া, জগতেক পালন কেরন আবার জগেতর লেয়র 
কতা। যােগর ঈ র এসব িকছুই কেরন না। যােগর ঈ র সব , িতিন সব িকছু জােনন। তাহেল আিম 
আপিন যা িকছু করিছ সবই ঈ েরর ই ায় িক করিছ? কখনই নয়, এসব ে  িতিন কখনই হ ে প 
করেবন না। তাহেল িক কের সব িকছু হে ? আমার কৃিতেত কের যাি , ভাব  বতেত। কৃিত 
তার িনেজর মত চলেছ, িক  িতিন সবটাই জােনন। মু েকাপিনষেদ বলেছন যঃ সব  সবিবদ, িতিন 
সমি  েপ জােনন আবার ব ি  েপও জােনন, িতিন িবেশষেকও জােনন আবার সামা েকও জােনন। 
যাগ তার ঈ েরর ব াপাের এই একই কথা বলেছ, িতিন সবটাই জােনন িক  কাথাও নাক গলােবন 
না। বদাে র ঈ র আবার সব িকছুেত হ ে প কেরন, ইে  করেল িতিন অেনক িকছুই কের িদেত 
পােরন। যাগ আবার বদাে র এই ব ব েক মানেব না।  

 

আসেল সাংখ  দশন, যাগ দশন তােদরই জ  যােদর ভতের চ  মানিসক শি  আেছ, 
লেগ থাকার দম আেছ। ভ াদভ ােদ িচেড়র মত লােকেদর জ  যাগদশন নয়। কারণ যাগদশেনর 
সব িকছু পালন করেত িগেয় আমােদর বকু মাথা ফেট সব চৗিচড় হেয় যােব। আচাযও বলেছন, 
তামােক এটাই করেত হেব, এছাড়া আর কান পথ নই। শরণাগিতও একটা পথ। িক  িগিরশ 
ঘাষেক যখন ঠা র বকলমা িদেত বলেলন, তারপর ছেল মারা যাওয়ার পর িগিরশ ঘাষ বলেছন 

‘তখন তা বঝুেত পািরিন য য ছেল মের গেলও কাদঁেত পারেবা না’। ঈ েরর ব াপাের িস াে  
একট ুএিদক সিদক হেত পাের িক  পেথর ব াপাের একট ু কাথাও তফাৎ হয় না। বদা েকও এই 
পথ িদেয়ই যেত হয়, সইজ  যাগ চ  পণূ দশন।  

- - - - - - - - - - 
এখন বলেছন দবতা বা ঈ র কারা? যারঁা চরু সাধনা কেরিছেলন িক  মুি  পানিন। মুি  

যারঁা পানিন, তােঁদর মেধ  িযিন সব থেক উপের আেছন িতিন হেয় যােবন কৃিতলীন পু ষ। 
কৃিতলীন পু েষর নীেচ া, ার নীেচ বািক দবতারা। এটাই ঊিনশ ন র সেূ  বলেছন ভব-
ত েয়া িবেদহ- কিৃতলয়ানা  ।।১৯।। ভব মােন সংসার, ভব- ত েয়া, শেষ যখন সংসার ােনর 

মেধ ই থেক যায় তখন তারঁাই িবেদহ- কৃিতলয়ানা   হন, খুব হেল তারঁ কৃিতলয়ািদ হেব, তার বিশ 
িকছু হেব না। অথাৎ স াত সমািধেত যখন তিুম সংসােরর কান িকছুর উপর িচ া ভাবনা কের 
ধ ানািদ করছ, তামার সমািধও হেয় যাে । অপরা িবদ ােত বলা হে  পরী  লাকা   কমিচতা   
া েণা, তিুম িবচার কের দখ, এই যা িকছু তিুম করছ এর ফেল লাকা   অথাৎ গ, মত , পাতাল 
লাকািদেত যােব, এ েলা কানটাই কান কােজর নয়। স াত সমািধেত তামার একই িজিনষ 
হে । শেষ তামার মনটা পেড় থাকেছ ভব, এই সংসাের। ামীজী ঠা রেক বলেছন খ ন ভবব ন, 
আপিন এই সংসােরর ব নটা খ ন কের িদন। িক  তিুম যখন স াত সমািধর জ  ধ ান করছ, 
সিবতক, সিবচার, সান া ও সাি তা এই য চার ধরেণর সমািধর কথা আেগ অেনকবার বলা হেয়েছ, 
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এ েলা সবই ভব- ত য়, সংসােরর এলাকােতই থেক যাে । এর ফেল খুব হেল তিুম দবতা হেব 
নাহেল কৃিতলীন পু ষ হেব বা ার মত মতা পেয় যােব, িক  কৃিতর বাইের যেত পারেব না। 
তাহেল কৃিতর বাইের কারা যেত পারেব? যারঁা অস াত সমািধেত যােবন। স াত ও 
অস াত এই ই ধরেণর সমািধর মেধ  স ােত ব  ান হয় না, ব  ান ছাড়া স ােত 
আেরকটা খুব বড় ব াপার থেক যায় তাহল আসি র ব াপার। একটা ব র উপর আিম কন ধ ান 
করেত চাইিছ? কারণ ওই ব েত আমার আসি  আেছ। আমােদর সবারই অেনক িকছুর িত আসি  
আেছ, বািড়র িত আসি  আেছ, পিরবােরর িত আসি  আেছ, টাকা-পয়সার িত আসি  আেছ। 
এ েলা সবই বাইেরর িজিনষ িক  তার থেকও বশী আমার িনেজর শরীর মেনর িত আসি  আেছ, 
আমার স ােনর িত আসি  আেছ। আসি েক আমরা ছাড়েত পাির না। আসি  না ছাড়েত পারেল 
ব  ােনর িদেকই এেগােব, ব  ান মােনই বিৃ  ান। ব  আর বিৃ  মােনই সংসার। ব  ােন 
অব ই তামার সমািধ হেব, িক  তামার মুি  হেব না, মৃতু র পর আবার যখন জ ােব তখন হয়েতা 
কান দবতা বা  দবতা া হেয় জ  নেব। মুি  হেব একমা  অস াত সমািধেত।  

 

 যখন তার িচ বিৃ  িনেরাধ হেয় যায় তখন স িনেজর েপর িদেক অ সর হেত  কের। 
পত িল কখনই বলেছন না য এটাই একমা  পথ। িতিন বলেছন এই পথ ছাড়াও আরও অেনক 
িবক  রা া আেছ। এই সেূ  পত িল িঠক িবিভ  পেথর কথা না বেল বলেত চাইেছন যাঁরা সিত ই 
স াতেক ছেড় আরও উ তর ের যেত চাইেছন তাঁেদর িক ভােব যেত হেব? বলেছন 

াবীয িৃতসমািধ াপবূক ইতেরষা  ।।২০।। যাঁরা িবেদহ- কৃিতলয়ানা   থেক িভ , যাঁরা 
অস াত সমািধর িদেক এেগােত চাইেছ তাঁেদর মেধ  এই কিট িজিনষ থাকেত হেব। আমার মুি  
চাইই চাই, এই তী  আকা া থাকেত হেব। যিদ বেলন আমার গ চাইই চাই, তাহেল মুি  হেব না। 
আবার আপিন যিদ বেলন এমিনেত আমার কান িকছুই লাগেব না িক  আমার একটা র আেছ 
তােক আিম খুব ভােলাবািস। তাহেলও হেব না। চ  া থাকেত হেব,  যখন বেল িদেয়েছন 
তখন এটা অব ই হেব, বােক  এই রকম া থাকেত হেব। বীয, অথাৎ শারীিরক ও মানিসক 
চ  শি  থাকেত হেব। এরপর িৃত, িৃত খুব খর হেত হেব, এই িৃত ‘বিৃ  িৃতর’ কথা বলা 

হে  না। এখােন িৃত মােন  মুেখ এবং শা  অধ য়ন কের য ান এেসেছ সই ানেক সব 
সময় মেনর মেধ  জা ত রাখা। এর সােথ বলেছন সমািধ থাকেত হেব, সমািধ মােন চ  একা তা, 
মনেক সব সময় উ  িচ েন বা পিব  কান িকছুেত একা  কের রাখার মতা। অেনেক চপুচাপ বেস 
আেছ িক  অনবরত পা নেড় যাে  বা অকারেণ শরীরেক দালােত থাকেব, তার মােন এেদর মন সব 
সময় চ ল হেয় আেছ, এই চ ল মন িদেয় এেদর ারা যাগ কান িদনই হেব না। িযিন যাগী হেত 
চাইেছন িতিন য কাজই ক ন না কন, সব কাজই পণূ একা তা িনেয় করেত হেব। িবছানার চাদর 
পাতেছ, ঘর ঝাড়ু িদে , জামা-কাপড় ভাজ করেছ, জামার বাতাম লাগাে  েত কিট কাজ পুেরা 
একা  িচে  কের যাে । পণূ একা  িদেয় য কাজই করা হেব সই কাজটাই একটা িশ কলার 
পযােয় চেল যােব। এরপর বলেছন া, া মােন সত  িক, অসত  িক, িনত  িক, অিনত  িক, 
পু ষ িক রকম, কৃিত িক রকম এই িবচার সব সময় রাখা। আমার যা িকছু চাওয়া, বাসনা সবই 
কৃিতর এলাকার মেধ ই পড়েছ, িক  আিম তা পু ষ আিম কন কৃিতর খ েড় পড়েত যাব – এই 

িবচারেক িনত  জািগেয় রাখা। এই িবচার আর ভাবেক জািগেয় রাখেল তখন যা িকছুই আ ক িকংবা 
চেল যাক তােত তাঁর মেন কান ধরেণর িবকার আসেব না। কউ যিদ তােঁক িকছু িদেত আেস তখন 
িতিন বেল িদেত পারেবন আমার এসব িকছুই লাগেব না। আমােদর কউ যিদ বেল – আপিন িক া 
হেত চান? আমরা কউই চাইেবা না া হেত। িক  যিদ বেল আপনার হাজার টাকা মাইেন বািড়েয় 
দওয়া হেব। তখন আমরা সবাই রাজী হেয় যাব। কারণ আমােদর দৗড় ওই হাজার টাকা পয ।    

 

যােদর চ  উৎসাহ আেছ, আ হ আেছ আর সাহস আেছ তারাই খুব তাড়াতািড় সাফল  
পােব। সই কথাই পেরর সেূ  বলেছন তী সংেবগানামাস ঃ।।২১।।  যােগর পেথ তামার সাধনা 
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তী  হেব নািক ধীের ধীের হেব এটা িনভর কের তামার চ া কমন হেব। ঠা র পার কের দেবন, 
ঠা েরর ই া হেল হেয় যােব, এসব কথায় যাগ িব াস কের না। ঈ েরই িব াস কের না তার আবার 
ঈ র পার কের দেবন কান ই নই। যাগ ধ ু দেখ তামার মেধ  তী  বরাগ  আেছ িকনা। 
ঠা রও িঢেম ততালা ভাব একদম স  করেতন না। যার জ  গীতােত খুব জার িদেয় ীকৃ  
বলেছন ‘ধৃতু ৎসাহসমি তাঃ’। আধ াি ক জীবেন উৎসাহ খুব মূল বান, আমােক যা পাবার এই জীবেনই 
পেত হেব, আর এই উৎসাহেক বরাবেরর জ  ধের রাখেত হেব, এই েটা থাকেল সাফল  আসেবই। 
ইসলাম বা ি ান ধম পনুজ েক মােনই না, িহ  ধম বা বদা  যিদও পনুজ  মােন িক  বলেব 
তামার যা করার এখােন এই জে ই করেত হেব। আমরা মেন কির ভাগ এই জে  কের নওয়া 
যাক, যাগ আগামী জে  করা যােব। বদা  ক ণ এই কথা বলেব না, এই জে ই তামােক যাগ 
সাধনা কের জগৎ থেক বিরেয় আসেত হেব। তামার যাগ সাধনা কত দরূ যােব িনভর কের তামার 
বরাগ , তামার সাধনা কতটা তী । সাধনা যিদ তী  না হয় তাহেল িকছুই হেব না। 

 

 তাহেল ধিৃত আর উৎসােহর তী তা না থাকেল যাগ সাধনা করেল কী িকছুই হেব না? িকছুই 
য হেব না তা নয়। তখন বলেছন – মৃ মধ ািধমা াৎ তেতািপ িবেশষঃ।।২২।। আেগর 
সূ টােকই অ  ভােব বলেছন। উৎসাহ যিদ সাধারণ থােক, মােন মধ ম থােক তাহেল সাফল ও 
সাধারণ হেব। যত বিশ সাফল  পেত চাইেব তত বিশ জার িদেত হেব। িড় ন র সূ েকই পেরর 
েটা সেূ  টেন িনেয় বলেছন, যােদর মেধ  তী  া, চ  শি , খর িৃত, জা ত িবেবক তােদর 

তাড়াতািড় হেব, যােদর অতটা তী তা নই তােদর ধীের ধীের হেব। অস াত সমািধর এটা একটা 
পথ। এরপর িবক  পেথর কথা বলেছন। 
 

 িবক  পেথর কথা বলেত িগেয় পত িল বলেছন – ঈ র িণধানা া।।২৩।। যিদ এত িকছু 
করা সােধ  না লায় বা এত িকছু যিদ না করেত চায় তাহেল তােদর জ  আেরকিট িবক  রা া 
আেছ, তা হল মনেক ঈ ের িনিব  কের দওয়া। ঈ েরর উপের যিদ ধ ান করা হয় তাহেলও এই 
সমািধ লাভ হেব। আমােদর উে  হল িচ বিৃ েক িনেরাধ করা, এখন যিদ আমরা আমােদর পেুরা 
মনেক ীরামচে র উপের, িকংবা ীকৃে র বা ীরামকৃে  একা  কির তােতও আমােদর িচ বিৃ  
িনেরাধ হেয় স াত সমািধ লাভ হেব। যােগর এিট একিট খুব পূণ সূ । এই সেূ  এেস সাংখ  
থেক যাগ আলাদা হেয় হেয় যায়। এখান থেকই যােগর ঈ রেরর উপর আেলাচনা  হেয় গল। 
সাংখ  ঈ রেক কন উিড়েয় দয় তার ব াখ া আমরা আেগ কেরিছ। তােদর খুব সহজ ব ব , ঈ র 
যিদ সি দান  হন তাহেল িতিন পু ষ। িতিন যিদ পু ষ হন তাহেল হয় িতিন ব েন িছেলন আর তা 
না হেল িচরমু । যিদ িতিন ব েনই িছেলন তাহেল িতিন আর িকেসর ঈ র, আর যিদ িতিন িচরমু ই 
থােকন তাহেল ব েন কন পড়েত যােবন বা অ  জীবা ােদর জ  িতিন ব ন কন সিৃ  করেত 
যােবন? য কান তবাদী ধেমর কােছ এই ই একিট িবরাট সম া। যিদও মা াচায তবাদী 
িছেলন িক  িতিন িনেজর দশনেক একট ু অ  ভােব িনেয় যাওয়ােত অ া  তবাদী ধম থেক 
মা াচােযর তবাদ আলাদা। িক  এই  সব রকম তবাদী দশনেক সম ায় ফেল দয়। 
বদাে র কােছ সম া নয় কারণ বদাে র মেত সিৃ  বা ব নয়। িযিন  চত  তারঁই িনেজর 
কৃিত, িতিন এই কৃিত বা মায়ার ারা একটা িজিনষেক ঢেক িদেয় সটােক অ  রকম দিখেয় 

িদে ন। আসেল কাথাও কান পিরবতন হে  না, সিৃ ও হয় না। সি দান  ছাড়া িকছু নই, 
সি দান  ছাড়া যা িকছু দখিছ এটাই মায়া। যােগর ঈ রেক িনেয়ও পাচঁটা  করা যায়, িক  
আমরা এখােন সই আেলাচনায় যাি  না। যাগ বলেছ ঈ েরর ধ ান করেলও হেব। ঈ েরর ধ ান করা 
মােন, একমা  ঈ র িচ ন কের অ া  বিৃ েক চাপা িদেয় দওয়া। তেব যােগর য ঈ র, িতিন 
সাকার িক িনরাকার, সাকার হেল সই ঈ েরর সাকার প কমন হেব, এসব িনেয় কান কথা বলেত 
যােব না।     
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যােগর ঈ েরর বিশ  
 যিদও সাংখ  ঈ রেক মােন না িক  যাগ ঈ েরর কথা বলেছ। এই সেূ  যাগ ঈ র স ে  
যা বলবার এেকবাের  কের বেল িদে  – শকমিবপাকাশৈয়রপরামৃ ঃ পু ষিবেশষ 
ঈ রঃ।।২৪।। অথাৎ ঈ র এক িবেশষ পু ষ যােঁক কান শ, কম, কমফল আর বাসনা শ 
করেত পােরনা। আিম আপিন ক? আিমও সই পু ষ আপিনও সই পু ষ, আমার য দহ সটাও 
কৃিত থেক এেসেছ, আপনার য দহ সটাও কৃিতর উপাদান িদেয় তরী িক  জািত, বয়স, িল , 

স দায় এ েলা আমার আপনার মেধ  একটা ভদ কের িদে । আপনার আমার সােথ য ভদ রেয়েছ 
িঠক একই ভদ আপনার সােথ আর আপনার স ােনর সােথ এবং েত েকর েত েকর সােথ রেয়েছ, 
এছাড়া আর কান পাথক  নই। সইজ  জািত, বয়স, িল , স দায় এ েলােক যােগ গণ  করা হয় 
না। আিম আলাদা আপিন আলাদা এই বাধটু ই আেছ, এর বিশ আর িকছু নই। িক  আমার 
আপনার মেধ  ঈ েরর বড় একটা পাথক  হল আিম আপিন িবিভ  িজিনেষর িত আকৃ  হেয় আিছ, 
আর কৃিতর মেধ  আমরা স িুচত ও সীমাব  হেয় কৃিতর ীড়নক হেয় আিছ। িক  ঈ র, িতিন 
হেলন িবেশষ পু ষ, িতিনও পু ষ আপিন আিমও পু ষ িক  তােঁক ঃখ, কমজিনত শ এ েলা 

শ কের না। তারঁ কান ধরেণর বাসনা নই তাই তােঁক কান কম করেত হয় না, সইজ  কেমর 
কান ফলও তাঁেক শ কের না। যােগর ঈ েরর য বিশ  এখােন সটা  কের দওয়া হে । 
কান ধরেণর কমিবপাক, কমে শ, কমাশেয়র সােথ ঈ েরর কান স ক নই। কম করেলই শ 
হেব, কম করেলই িবপাক অথাৎ িবপরীত ফলও হেত পাের আর কম করেল কমাশয় তরী হেব, অথাৎ 
একটা কম করেল সই কেমর ফল থেক আরও কম তরী হেব। ঈ েরর সােথ এ েলার কান স ক 
নই, কারণ িতিন এ েলার কান িকছুর সে  িনেজেক জড়ান না, তাই সিৃ র সে  তারঁ কান স ক 
নই। বদাে র ঈ র বা ভে র ঈ র িক  সিৃ কতা, তাই সিৃ র সে  তারঁ সরাসির স ক। যােগর 
ঈ র সিৃ র কান িকছুেতই থােকন না। সিৃ েত জড়ােল াভািবক ভােবই অেনক  এেস যােব। 
কারণ য কম করেছ তার ফলও তােক শ করেব। বদা  যিদ আগােগাড়া খুব গভীর ভােব িবে ষণ 
করা যায় তাহেল দখা যােব বদাে  ঈ েরর ধারণাটাই অ  ধরেণর। ঈ রই হন আর যই হন কম 
করেল তার ফল তাঁেক পেত হেব। যিদও আমরা বিল িযিন ানী তােঁক কান কেমর ফল শ করেত 
পাের না, িক  মহাভারেতই আমরা অ  রকম ধারণা দখেত পাই। ীকৃ েক যখন গা ারী অিভশাপ 
িদে ন তখন তার ফল ীকৃ েকও রহাই িদে  না। িকংবা হলধারী যখন ঠা রেক অিভশাপ িদে ন, 
ঠা রেকও সই ফল পেত হেয়িছল। একিদেক আমরা বলিছ িতিন যখন মা েষর প ধারণ কেরন 
তখন িতিন মা েষর মতই ব বহার কেরন। মা েষর মত ব বহার করেল মা েষর যা হেব একই িজিনষ 
অবতােররও হেব। তারঁ ব ন হয়েতা হেব না িক  িকছু িকছু ফল তা তােঁকও ভগুেত হেব। ঈ র েপ 
তােঁক এ েলা বাধঁেছ না িঠকই িক  দহধারী মানব েপ বাধঁেছ। এ েলা িনেয় ে র আর শষ নই, 
সই ে র এই উ র, সই উ ের আবার এত িত  হয় য আমরা খই হািরেয় ফেল জীবেনর 
আসল উে টাই ভেুল যাই। সইজ  এ েলােক িনেয় বশী নাড়াচাড়া না করাই ভােলা। যাগ এই 
ব াপাের পির ার, যাগ বেল িদে  ঈ র আেছন িক  কান কমে শ, কম িবপাক, কমাশয় এ েলা 
তােঁক শ করেত পাের না। কন শ করেত পাের না? কারণ িতিন া নন। তাহেল সিৃ  কীভােব 
হে ? পু ষ কৃিতর িমলেন। সখােন ঈ েরর সে  কান স ক নই।    
 

যােগর এই ত  অেনকটাই তবাদী দশেনর মত। ঈ র আর জীব – ঈ র হেলন িবেশষ 
পু ষ আর জীব সাধারণ পু ষ। এই যাগই আবার যখন অৈ েত আসেব তখন বলেব ঈ েরর য 
পু ষ আর জীেবর য পু ষ এর মেধ  কান পাথক  নই। িক  যাগ িব াস কের ঈ রই সই আ া, 
সই পু ষ, িক  িবেশষ।  

 

িক  সাধারণ মা েষর মেধ  যখােন ােনর একটা ছাট িকরণ, রি  বা আেলার একটা রখা 
মা  থােক সখােন ঈ েরর মেধ  সটাই হেয় যায় অন  ােনর ভা ার। বলেছন – ত  িনরিতশয়ং 
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সব বীজ  ।।২৫।। ঈ র আর সাধারণ মা েষর মেধ  এিটও একিট খুব বড় পাথক  । মা েষর 
মেধ  যটা বীজাকাের আেছ সটাই ঈ েরর মেধ  অন  আকাের আেছ। যমন ান, আমার আপনার 
মেধ  ােনর বীজটু  আেছ, অ  একটু ান আেছ িক  ঈ েরর মেধ  পেুরা ােনর ভা ার িবদ মান। 
যমন আইন াইন, িব ােনর অত বড় মি । পেুরা ােনর ভা ার একটা িবশাল সমু , সই ান 
ভা াের িব ান একটা ছা  অংশ, সই িব ােনর একটা ছা  অংশ হল পদাথ িব ান। সই পদাথ 
িব ােনর একটা অংশেক আইন াইন জােনন। তার মােন ােনর বীজটু  আইন াইেনর মেধ  আেছ। 
িক  ঈ র হেলন সব । মু েকাপিনষেদর মে  বলেছন যঃ সব  সবিব  , ঈ র ব ি  েপও জােনন 
আবার সমি  েপও জােনন।  
 

এখােন এনারা একিট খুব মজার যিু  িনেয় আেসন। যখনই কান িকছুর তারতম  থাকেব, 
তারতম  মােন তর ও তম, যমন র, রতর এবং রতম, ইংরাজীেত বলা হয় িড ী, যখােনই 
িড ীর ব াপার আসেব, ছাট বড় বাধ যখােন আসেব, সখােন একটা maximum হেত বাধ । 
যমন জল একশ িড ীেত ফটুেছ িক  অ  িজিনষ যমন লাহা পেনরশ িড ীেত িগেয় তরল হয়। 
তাহেল এখােন িড ী এেস গল, তাহেল এর একটা maximum হেত বাধ । িক  যখােন িড ী বেল 
িকছু নই, যমন পু ষ িতিন চত ময়, তারঁ িড ী বেল িকছু নই বেল সখােন আর কান 
maximum হেব না। যখােন িড ী আেছ, যখােনই তর ও তম অথাৎ তারতম  আেছ সখােন 
maximum হেবই। িক  যখােন কান তারতম  নই সখােন যটা আেছ সটাই maximum আিম 
আপিন কান িদন এই maximum হেত পারেবা না। ান ও বরােগ র সাধনা কের আিম আমার 

প জেন যেত পাির িক  ঈ র  কান িদন পােবা না। যাগ তবাদ ব’ ল এখােন ঈ র আর 
জীেবর তফাৎ সব সময় থেক যােব। সাধারণ পু ষেক অথাৎ একজন সাধারণ মা ষেক কেম িল  হেত 
হয় কারণ তার মেধ  রেয়েছ বাসনার বীজ, ঈ েরর কান বাসনা থােকনা বেল কান কমও তােঁক শ 
করেত পােরনা। আর ঈ েরর মেধ  রেয়েছ অন  ান আর সাধারণ পু েষর মেধ  ােনর একটা ছাট 

িুল  মা  থােক, মা েষর মেধ  ান খুব সীিমত।  
 

ামীজী এই তারতেম র খুব র উপমা িদেয় বলেছন, তিুম যিদ একিট ু  বেৃ র কথা 
অেনক ণ যাবৎ িচ া করেত থাক বা বেৃ র িদেক তািকেয় থাক তাহেল িকছু ণ পের তামার মেন 
হেব ওই ু  বেৃ র বাইের আেরকিট বড় বৃ  হেয় আেছ। িঠক তমিন িব া েক একিট ু  বেৃ র 
মত দখ তাহেল ওই বৃ টা পিরবৃ । পিরবৃ  িকেস? আেরকিট বড় বৃ  িদেয়। িঠক এইভােব ান ও 
কােলর ে  ু  দেশর কথা ভাবেল সই সীিমত দেশর বাইের একটা অসীিমত দশ আেছ দখেত 
পাওয়া যায়। কােলর ে ও িঠক তাই, যিদ এক সেকে র কথা ভািব তাহেল তার চািরিদেক অন  
সময়ও আেছ। য কান িজিনষ যিদ সীিমত হয় তাহেল সটা অসীিমতও আেছ। তাহেল সীিমত 
কাথায়? অসীেমর মাঝখােন। তাহেল ান যিদ সীিমত হয়, একজেনর মেধ  যিদ সীিমত ান হয় 
তাহেল অন  ানও থাকেব। যারঁ মেধ  অন  ান আেছ যােগ িতিনই ঈ র। যারা জীব, যার মেধ  
সীিমত ান আেছ, স যাই ক ক না কন, সব কের তার মুি ও হেয় যেত পাের িক  অসীম ান 
কখনই হেব না। এই য অন  ান, য ােনর উপের আর িকছু যেত পাের না এটাই ভগবান, এটাই 
যােগর ঈ র। তাই যােগর ঈ েরর এই ধারণা বদা  বা অ া  সবার ঈ েরর ধারণা থেক স ণূ 
আলাদা। এই ােনর জ  কী হয় বলেত িগেয় পেরর সেূ  বলেছন। 
 

 সব থেক পণূ যটা সটা হল – স পেূবষামিপ ঃ কােলনানবে দাৎ।।২৬।। 
বলেছন িতিন, মােন ঈ র িযিন, িতিন রও , কাল িদেয় তােঁক সীমাব  করা যায় না। আমার 
একজন  আেছন, সই রও একজন  আেছ, তারঁও একজন  আেছন, িক  ঈ র হেলন 
সবারই । সইজ  ঠা রেক আমরা বিল ‘জয় ী মহারাজকী জয়’। বলেছন – কােলনানবে দাৎ 
- বািক রা কােলর মেধ  আব , ঈ েরর ে  কাল সীিমত নয়। তাই যােগর দশন অ যায়ী 
ীরামকৃ েক ঈ র বলা যােব না। যােগর ঈ র কখনই দহ ধারণ করেত পােরন না। থম কথা যাগ 
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অবতার তে  িব াস কেরনা, যাগ বেল য ঈ র কখনই শরীর ধারণ কেরন না। যােগর মেত 
ীরামকৃে র সােথ আপনার কান পাথক  নই। ীরামকৃ  হেলন অেনক বড় আধােরর পু ষ আর 

আিম আপিন অেনক ছাট আধােরর। ঈ র সব সময়ই ঈ র, িতিন সমেয়র ারা আব  নন। যাগ কন 
ীরামকৃ েক ঈ র বেল মানেব না? যাগ বলেব – ীরামকৃ  ১৮৩৬ সােল জ ােলন আর ১৮৮৬ 

সােল দহ ছেড় িদেলন। আপিন বলেবন ওটা মায়া, যাগ বলেব – ওটা আপনার কােছ মায়া, আমরা 
যটা চােখ দখিছ সটাই সত । ামীজীও এক জায়গায় বলেছন এই িবরাট সি দান  সাগের িয , 
বু , ীকৃ  এনারা হেলন যন একটা িবরাট ঢউ, আর আিম আপিন হলাম জেলর ছাট ছাট বু দু। 
 

 যাগ ঈ েরর কথা বলেত িগেয় তাঁর কেয়কিট েণর কথাও বেল িদল। ১) কান ঃখ ক  
তােঁক শ করেত পােরনা। ২) তারঁ সব  রেয়েছ, যটা মা েষর মেধ  বীজ েপ রেয়েছ। তখন 
িযিন যাগী িতিন  তলুেবন – িয  িক সং তৃ জানেতন? না, সং তৃ জানেতন না। তাহেল তা িতিন 
সব  হেলন না। ঠা র িক ক াল লা   জানেতন? না, জানেতন না। তাহেল িতিনও তা সব  হেলন 
না। যাগীেদর মেত তাই এনারা কউ ঈ র নন। এর পেরও যাগ বলেছ ঈ র আেছন। িক  সম া 
হল যােগর িযিন ঈ র, তারঁ জগেতর ব াপাের কান ভিূমকাই নই। তাহেল সিৃ  ক কেরন? আমরা 
এর আেগ য িবেদহ, কৃিতলীন পু েষর কথা বললাম, সাি তা সমািধ যারঁ হেয়েছ িতিন কৃিতলীন 
পু ষ হেয় যান। এর মেধ  িযিন বির  কৃিতলীন পু ষ থােকন িতিন ম  েপ সিৃ র কায কেরন। 
সিৃ র কােয ঈ র কখনই থাকেবন না। সিৃ র ব াপাের ভাগবেত যত রকেমর ক না করা আেছ যােগ 
তার কানটাই েযাজ  হেব না। ৩) ততৃীয় খুব পণূ বিশ  হল ঈ র হেলন রও ।  
 

ামীজীর খুব মূল বান একিট মৗিলক িস া  হল, আমােদর সবারই ভতর সমুদয় ান 
িবদ মান, এর উপর ামীজীর খুব িবখ াত িট উি  হল ‘Each soul is potentially divine’ 
আর ‘All knowledge is within you’। আমােদর ভতর সই চত  স াই িবরাজ কের 
আেছন বেল সম  ান আমােদর মেধ ই আেছ। িক  আিম িনেজেক মেন করিছ জগেতর অেনক িকছুই 
তা আিম জািননা, আমার মেধ  অ ানতা আেছ। আপাত দিৃ েত েটা িবেরাধী কথা এেস যাে , 
একিদেক বলা হে  সব ান আমােদর ভতেরই িবদ মান অ  িদেক বশীর ভাগ িজিনেষর ব াপাের 
আিম অ ান। এই জায়গােতই ামীজী বলেছন সব ান তামার মেধ ই আেছ িক  এই ােনর 
উে েষর জ  বাইের থেক একটা শি র ধা া দওয়া দরকার। বাইের থেক এই ধা াটা দন । 
ামীজী বলেছন, ােনর শি েতই ােনর িবকাশ হয়।  যখন ােনর শি েত আমােদর একটু 

ধা া িদেয় দন তখন ভতেরর ােনর উে ষ হেত  করেব। ামীজীর এই ধরেণর িবখ াত উি  
আমরা িবিভ  লু কেলেজর দওয়ােল টাঙােনা দিখ। িক  িঠক িঠক কী অেথ ামীজী এই উি  
কেরেছন আমােদর পে  ধারণা করা একট ু কিঠন। যখন বলেছন ‘all knowledge is within 
you’ সটা িক  মা ষ েপ বা ব ি  েপ বলেছন না। আসেল চত  স া আমােদর সবার ভতের 
িবদ মান, ওই চত  স া েপ আপনার মেধ  সম  ান আেছ। িক  চত  স া পেুরাপিুর বিু  
িদেয় ঢাকা। বিু  ওই চত েক িকছুেতই বেরােত িদে  না।  িগেয় টাকা মের আে  আে  
চত েক বার কেরন। িক   িনেজও সীিমত। আইন াইন িফিজ  পড়ােত পারেবন িক  বােয়ালিজ 
পড়ােত পারেবন না। আইন াইন িফিজে র , িতিন আপনার ভতের িফিজে র ান এেন দেবন। 
িযিন বােয়ালিজর  িতিন সই ভােব আপনার বােয়ালিজর ান এেন দেবন, িযিন ধেমর  িতিন 
ধেমর ান আপনার ভতর থেক বার কের িনেয় আসেবন। এই রকম েত ক িবষেয়র জ  আলাদা 
আলাদা র দরকার। আমােদর ধারণা িবিভ   আমােদর ভতের ান ঢুিকেয় িদে ন, আসেল 
িক  তা নয়।  আমােদর ভতর কান ান ঢুিকেয় িদে ন না, িতিন কতক েলা তথ  িদেয় 
যাে ন। এই তথ েলা যখন ভতের িগেয় ধা া মারেত  কের তখন িকছু তথ  আমােদর দয়েক 
নািড়েয় দয়। ান বা িশ া যটা হয় সটা আমােদর ভতর থেকই হয়। িশ ক বা  আমােদর 
চতনােক জা ত কের িদে ন তা নয়। য িবিভ  তথ  ভতর িগেয় থেক যাে , আমােদর চতনা 
সজাগ হেয় িকছু িকছু তথ েক ধের নয়, যখনই কান তথ েক ধের িনেল তখনই সই িবষেয়র পেুরা 
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ান আপনার জেগ গল। যিদ  না থােকন তাহেল কী হেব?  থাকেল িশে র জা ত হওয়ার 
স বনা অেনক বশী বেড় যায়। িক   না থাকেল ান িবকােশর স বনাটা হেব না।  না 
থাকেল য িকছুই হেব না তা নয়। রামা   খুব নামকরা গিণত  িছেলন। থম অব ায় তারঁ িনেজর 
মত িচ া ভাবনা করেছন, িকছু িকছু ভাব তারঁ ভালও লাগেছ, আবার বশীর ভাগ ভাব েলা সব 
এেলােমেলা হেয় যাে । পের হািড নােম একজন িবখ াত গিণতে র কােছ যাওয়ার পর িতিন 
রামা জেক একটা িনিদ  ণালীেত বেঁধ িদেলন।  

 

 যা িকছু িদে ন, ীরামকৃ  যা বলেছন সব তথ , তেথ র বাইের িকছু হয় না। 
ীরামকৃে র কথা যিদ তথ  না হেতা তাহেল ঠা েরর কথা েন দয়রাম আর হাজরার জীবন তা 

ধ  হেয় যাওয়ার কথা, িক  তােতা হয়িন। িক  চতনা অথাৎ  যােঁদর তরী থােক একটা তথ  
এেলই চতনা সে  সে  জেগ ওেঠ। নের নাথ দ  এত , এত আচােযর কােছ যাে ন িক  কান 
কাজ হে  না, িক  ীরামকৃে র কােছ দাড়ঁােতই তারঁ চতনা দ   কের জেগ গল।  িশ েদর 
মাঝখােন অেনক কথা বেল যাে ন, সব িশ ই র সব কথা িনেতই পারেব না, কারণ সব কথা 
নওয়ার িত সবার মেধ  হয়িন। িযিন িস   িতিনও শষ য কথা েলা বেলন স েলাও তথ  
হেয়ই ভতের যাে । যােঁদর মেধ  চত  একট ু জেগেছ তারঁাই র কথা িঠকমত অ ধাবন কের 
চটপট এিগেয় যান। সইজ   ছাড়া চতনা জাগার স বনা অেনক কম। িক   থাকেলই য 
সব িশে র চতনা জেগ যােব তা নয়। ামীজীও তাই বলেছন,  ছাড়া হেব না। ধ ু যাগ বা 
আধ াি ক ােনর ে ই য র দরকার তা নয়, সেবেত, িফিজ , কেমি , অ , স ীত, ছিব 
আকঁা সেবেতই র দরকার। বই পড়াও এই একই িজিনষ হে । বইও আমােদর িকছু তথ  িদেয় 
যাে , আমার িকছু িজিনষ জানা আেছ, িকছু দখা আেছ, সটা বইেয় পড়েল একটা িবেশষ ান হেয় 
যায়। আর সা াৎ র সাি েধ  থাকেল মেন িকছু সংশয়, শ া উঠেল সে  সে  িতিন সটা পির ার 
কের িদেত পােরন। ামীজী এই অেথই র উপর বশী জার িদেয়েছন,  না হেল িক  হেব না। 
এত ণ আমরা যত রকম র কথা বললাম ঈ র হেলন এেদর সবার রও ।  
 

ঈ েরর আেরকিট ধান পণূ বিশ  হল ৪) কােলনানবে দাৎ, িতিন দশ কােলর 
অতীত, দশ বা সমেয়র ারা তােক সীমািয়ত করা যায় না, তাই িতিন সব সময়, সব কােলই আেছন। 
বাকী যত ঈ েরর ধারণা, তারঁ ই ায় সিৃ  হে , তারঁ ই ায় জগৎ চলেছ এ েলােক যাগ এেকবােরই 
মানেব না। িক  যাগ কন ঈ রেক এখােন িনেয় এেসেছ? আমােদর ধ ােনর পে  খুব উপেযাগী হেব 
বেল ঈ রেক িনেয় আসা হেয়েছ। 

 

‘ওঁ’এর ব াখ া 
 তারপের বলেছন – ত  বাচকঃ ণবঃ।।২৭।। – বলেছন তােঁক তা জানা যােব না, িঠক 
আেছ যখন জানা যােব না তখন আমােদর জানার দরকারও নই। যিদ িতিন আমার আপনার জীবেনর 
ঃখ-কে র িনবারণ নাই করেত পােরন তাহেল এই ঈ েরর িক েয়াজন? সইজ  যাগ ঈ েরর কথা 

খুব বিশ বলেব না। িক  তবওু যাগেক ঈ েরর কথা বলেত হে । কারণ যাগ বলেছ তামার ল  
হল িচ বিৃ  িনেরাধ করা, ঈ র আমােদর এই িচ বিৃ  িনেরাধ করেত সাহায  কেরন। িতিন হেলন সই 
পু ষ, সি দান , আমরা তা তার উপর মনেক একা  কের িচে র বিৃ িলেক আটকােত পাির। 
িকভােব একা  করেত হেব সটােক বলেত িগেয় থেম বলেছন ‘ত  বাচকঃ ণবঃ’। তারঁ য বাচক 
সটা হল ও।ঁ কন আর িকভােব ঈ েরর বাচক ওঁ, আর এর িক মমাথ, এর উপর খুব গভীর 
িবে ষেণর েয়াজন আেছ। 
 

 ঈ েরর সব সময় িট প – একিট তারঁ চত  প য পেক আমরা ইি েয়র ারা ত  
করেত পািরনা, এই পেক আমরা বলিছ ঈ েরর অব  প, তাঁর আেরকিট প হল ব  প। এই 
িব া ই ঈ েরর ব  প। সব ধমই িব াস কের এবং মেন চেল য িব া  ঈ েররই সৃি । 
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যটাই ব  প, অথাৎ যখােন ব  রেয়েছ তা স চাদঁ হাক, সযূ হাক বা অ া  যত হ ন ই 
হাক, য কান ব  হেলই ব র সে  একটা নাম থাকেবই। এটাই হেয় যায় নাম আর নামী। যমন 
আেপল বলেত একটা ব র নাম িক  আেপল আবার একটা নামীেক বাঝাে , নামী হল ব , যটা 
সই ব র ভতেরর ভাব। য কান ব র েটা অ , একটা ব  প আেরকিট তার নাম প। নাম 
আর নামী সব সময় অিভ । নামীর সােথ আমরা আবার অেনক িবেশষণ লাগাি । যমন যখনই কউ 
জল বলল, আিম জািন স িক বলেত চাইেছ। যমিন বলল জল িনেয় এস তখন আমােক ব াখ া কের 
বিুঝেয় িদেত হেব না িক িনেয় আসেত বলা হেয়েছ। িক  জেলর ে  অেনক রকম িবেশষণ আেছ, 
ঠা া জল, গরম জল, পানীয় জল, হাত ধায়ার জল ইত ািদ। িক  যখন H2O বলেছ তখন জেলর 
একটা িবেশষ উপাদােনর কথাই বলা হে , যটা সব সময় জেলই থােক। িক  িবিভ  দেশ জল 
শ টা পাে  যাে , কাথাও পানী বলেছ, কাথাও ওয়াটার, কাথাও এেকায়া বলেছ। িক  যিদ বলা 
হয় জেলর একটা সবসাধারণ শ  িঠক করেত, তখন আমরা িঠক কের জেলর একটা সাধারণ শ  
বলেত পারেবা না। অ া  ব র ব াপাের সাধারণ একটা শ  নাও করা যেত পাের িক  একিট ব  
আেছ যার শ  মাটামুিট িবে র সব ভাষােতই এক মেন হেব। সটা হল মা। ছাগলও বেল ম া, গ ও 
বেল হা া। িবে র য কান দেশ মােক কাথাও আ া, কাথাও মাি , মাদার বলেছ, সব শে র 
মেধ  ‘মা’ শ টা জিড়েয় আেছ। বা া যখন থম মুখ খােল তখন ঠাটঁ িদেয়ই তার থম শ  
বেরায়, সইজ  ‘প’, ‘ম’, ‘ব’ এই শ  েলা য কান িশ র বা ার মুখ িদেয় থম উ ািরত 
হয়। পাপা, বাবা, মা এই শ েলা বা ার মুেখ খুব সহেজ আেস। ‘ফ’ আর ‘ভ’ ত জার বশী 
লােগ, বা ারা জার িদেত পাের না, তাই এই িতনেট ‘প’, ‘ব’ ও ‘ম’ সব দেশ বা ােদর মুেখ খুব 
সহেজ আেস। ভাকাল কড যিদ িঠকমত িশ ণ না পেয় থােক তখন ঠাটঁ থেক য শ েলা 
বেরায় সই শ েলাই বশী বেরােব। মা শ টা সবার খুব সাধারণ শ  হওয়ার কারণ এটাই। িশ  
থম থেক যােক খুব কােছ কােছ দখেছ, য তার জ  জীবন উৎসগ কের রেখেছ, তােক সে াধন 

করার যখন েয়াজন মেন হয় তখন বা া থম যখন মুখটা খুলেত থােক তখন ওই মা শ টাই 
বিরেয় আেস। সইজ  সারা িবে  মা শ টা খুব সাধারণ শ  হেয় গেছ।  

 

এই িস া টাই আমােদর ঋিষরা হণ করেলন। ব  মােনই নাম, ব  হেলই তার একটা নাম 
থাকেব। আর নাম থাকেলই ‘অ’ থেক ‘ম’ পয  যেত হেব। আমােদর বণমালা  হয় ‘অ’ থেক 
আর শষ হয় ‘ম’ ত িগেয়। ‘অ’ বণযু  সম  শ  বর হয় ক  দশ থেক। ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ যমন 
িতনেট, গােন সটাই সাতটা র হেয় যায়, এরও আবার কামল তী  িমিলেয় অেনক রকম হেয় যায়।  
িক  ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ বণমালায় িগেয় সংখ াটা অেনক বড় হেয় যায়। সম  বণমালা যিদ কমােত 

 করা হয় তখন কত দরূ কমােনা যেত পাের? ক  দশ আমােদর রাখেতই হেব, কারণ এখান 
থেকই শ  বেরােত  কের। ি তীয় ঠাটঁ আনেতই হেব, কারণ এখােন এেস শ  শষ হে । ক  
আর ঠােঁটর মােঝ একটা িকছু আেছ বেল ওর জ  একটা িকছু রাখেত হেব। এই মােঝর অংেশ শ টা 
গড়ােত থােক, এর  হয় ‘উ’ িদেয়। ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ এই িতনেটেক যিদ রাখা হয় তাহেল 
বণমালার রবণ আর ব নবেণর যত অ র আেছ সব কিটেকই এই িতনেট িদেয় মাটামুিট বেঁধ 
ফলা যায়। এবাের য মু েত ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ িদেয় সব বণ িলেক বেঁধ দওয়া হল তখনই সম  
বণ িদেয় যত শ  আেছ সব শ েকই বাধঁা হেয় গল। সইজ  বলেছন ত  বাচকঃ ণবঃ। 

 

যমন CO2 বলেত কাবনডা াইড বাঝায়, C বলেত বাঝাে  কাবনেক। এবার ডায়ম  
বলেত যা িকছু আেছ, াফাইট বলেত যা িকছু আেছ, কয়লা বলেত যা িকছু আেছ ধু একটা C িদেয় 
পেুরা জগৎ বিুঝেয় িদে । িঠক তমিন যখন ও   বলা হে  তখন যত রকেমর ব  আেছ, ব েক যা 
িদেয় ইি ত করা হয়, ইি ত করা হয় নাম িদেয়, নাম মােনই শ , শ  মােনই বেণর সংিম ণ। আর 
যত রকম বেণর সংিম ণ আেছ সব এই ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ এই িতনেটর মেধ  চেল আসেব। তাহেল 
‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ িদেয় ঈ েরর য ব  প সটােক দিখেয় দওয়া যায়। আর অব েক িক িদেয় 
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বাঝাে ন? ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’এর পর য নঃশ  নেম আসেছ, এই নঃশ টাই অন । অন  
হওয়ার জ  ঈ েরর অব  ওর মেধ ই এেস যাে । সইজ  ওঁমেক বলা হে  ত  বাচকঃ ণবঃ।  

 

ওঁ   িদেয় ঈ েরর অিভব ি েক সব থেক  করা যায়। বদ বা উপিনষদ বলেছ বেলই 
বলা হে  না, পেুরাপিুর যিু র িদেয়  কের বিুঝেয় দওয়া হে  ওঁ  ই একমা  শ  যা িদেয় 
ঈ েরর ব  প আর অব  প েটা পেকই দিখেয় দয়। আ া শ  িদেয় বা গ   শ  িদেয় 
ইসলাম ও ি ান ধম যিদ ঈ রেক বিুঝেয় দয় এেত দােষর িকছু নই, িক  আ া ও গ   এই েটা 
শ  থেক জগৎ পী ঈ র ও জগেতর পােরর ঈ রেক বিুঝেয় িদেত ও ঁঅেনক বশী কাছাকািছ যায়। 
অেনক বািড়েত বা া তার মােক মা না বেল অ  িকছু নােম সে াধন কের। িদিদমার কােছ বড় হেয়েছ 
বেল হয়েতা িদিদমােকই মা বেল ডাকেছ, আর বা া যিদ মামার বািড়েত বড় হেয় থােক সখােন তার 
মােক সবাই িদিদ বেল ডাকেত নেছ বেল সও মােক িদিদ বেল ডােক। তাই বেল িদিদ আর মা 
একই স েকর হেব না। কারণ মা শ  বলেতই বাঝায় বা া থম িদন থেক য object ক ত  
ভােব চেন। বা া থম চেন য তােক ধ খাওয়াে , য তার লালন-পালন করেছ, ফেল তার শ টা 
বেরাে  মা। মা বলেত যমন বাঝায় িযিন বা ােক থম িদন থেক দখােশানা করেছন, িঠক তমিন 
ওঁ   বলেত বাঝায় পেুরা সৃ  জগৎ আর জগেতর বাইের যটা আেছ, েটােকই বাঝাে । সইজ  
বলেছন ত  বাচকঃ ণবঃ। 
 

এই সেূ র িবরাট ল া ভা  িদেয় ামীজী বলেছন, শ  ও ব র মেধ  সব সময় একটা স  
থােক। িব ানীরা িফিজে র যখন িবিভ  িজিনেষর নামকরণ কেরন তখন সই ব  ও নােমর মেধ ও 
একটা স  থােক। িবিভ  দশ, জািত, সমােজ এেস ব র নােমর পিরবতন হেলও স  একটা তােত 
থাকেত হেব, স  ছাড়া চলেব না। আমরা যিদ শে র গভীের িগেয় িবে ষণ কির তাহেল দখেত 
পােবা কান কান ভাষার শ  সই ব র খুব কাছাকািছ চেল গেছ, তখন বেল এই শ টাই এই ব র 
সাবজনীন শ । িঠক তমিন ঈ র বলেত আমরা য কান শ  িনেত পাির, িশব, দগূা, কালী, কৃ , 
আ া, গ   যা খুশী িনেত পাির, িক  দখা যায় ঈ েরর স  যু  যত রকম শ  আেছ তার মেধ  ওঁ   
শ ই ঈ েরর খুব কােছ যায়। ‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’এর য ব াখ া দওয়া হেয়েছ এই ব াখ ার জ  ওঁ   
ঈ েরর সব থেক কােছ যাে । সইজ  যােগর য ঈ র তারঁ নাম ওঁ  । উপিনষদািদেত ওঁ   এর 
অেনক রকম ব াখ া দওয়া হেয়েছ। িক  যাগ এখােন পির ার বেল িদে  আমার য ঈ র তারঁ 
বাচক হল ওঁ  । য , মধ,ু ােমর মত ওঁ   কান ঈ েরর নাম নয়, ঈ েরর বাচক বলা হে । যিদও 
য , মধ ুএ েলা বাচক িক  ঈ েরর ে  ওঁ   ধ ুনাম নয়, বাচক কারণ স ঈ েরর িদেক ইি ত 
কের। ঈ েরর নাম নয় কন? কারণ ঈ রেক কখন ব  েপ দখা হে  না। ব  হেলই একটা নাম 
হেব, িক  ঈ র তা নন, িতিন কােলনানবে দাৎ, তােঁক ধ ুইি ত করা যায়। িক িদেয় ইি ত করা 
যায়? ওঁ   িদেয়। তাই বলেছন ত  বাচকঃ ণবঃ। 
 

ধ ু য যিু েতই এই কথা দাড়ঁাে  তা নয়। তখন ামীজী খুব র ব াখ া কের বলেছন, 
দখা যায় িহ রা ধম িনেয় চরু িচ া ভাবনা ও গেবষণা কেরেছন। িক  ধেমর কান ব াপােরই সবাই 
একমত নন, কউ বলেছন পু ষ ঈ র, নারী ঈ র, কই িন ণ ঈ েরর কথা বলেছন, কউ বলেছন 
স ণ ঈ েরর কথা, কউ িনরাকার সাকার িনেয় িবচার কের যাে ন িক  ওঁমএর ব াপাের এনারা সবাই 
এক। এটা অিতির  যিু , িক  ধান যিু  হল যা িকছু িব াে  আেছ সবই ব  েপ আেছ, ব  
হেল তার একটা নামও থাকেব। নাম মােনই বণমালার মেধ  স আব । পেুরা বণমালােক আব  কের 
দওয়া যায় এই িতনিটেত ‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’। আমরা যমন কথায় কথায় বিল ‘আিম এই ব াপাের A 

to Z জািন’। মােন বলেত চাইিছ আিম এর আদ পা  জািন। A to Z বলেত যা বাঝায় সটাই ওঁ   
বলেত বাঝায়। তাহেল আমরা বলেত পাির ওঁ   না বেল A to Z শ  ভগবােনর জ ও ব বহার 
করেত পাির। িক  এেত সম া হেব, এখােন শষ য Z শ  বলিছ এখােন এেস যিু টা দাড়ঁােব না। 
Z বলেত িগেয় মুখটা ব  থেক যাে , পেুরা খুলেছ না। যমন ব  ও শে র স ক আেছ, িঠক 
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তমিন শ  ও িণর মেধ ও স ক আেছ। ইংরাজী ও অ া  ভাষােত শ  আর িণেক মলান 
হে  না, িবে র একমা  িব ান স ত ভাষা হল সং ৃত ভাষা, য ভাষােক আমােদর ঋিষরা পেুরা 
ব ািনক প িতেত এিগেয় িনেয় গেছন। যমন সং তৃ বণমালােত থম বলেছ ‘অ’, ‘অ’ থেক 
সামা  একট ু জাের আসেছ ‘আ’ বেণ, তারপর এইভােব ‘ই’ ‘উ ‘এ’ ‘ঐ’ ইত ািদেত জারটা একটু 
একট ুকের বাড়েছ। তারপর ‘ও’ থেক ‘ক’এ এেস আেরকট ুউপের এল, সখান থেক ‘চ’এ এেস 
আরও উপের এল, ‘চ’ থেক ‘ত’, ‘ট’ আর ‘প’ যখন এেস গল তখন শ  ঠােঁট চেল এল, 
পেুরাটাই একটা িব ানিভি ক ভােব িনেয় যাওয়া হেয়েছ। িক  ইংরাজী বণমালায় থেমই A আর 
সখান থেক সাজা ঠােঁট িনেয় আসা হেয় হেয়েছ B ত। C ত এেস আবার পছেন চেল গল। D 
ওখােনই থাকল, িক  E আবার নীেচর িদেক চেল গল। শে র কান সাম ই নই।  

 

পিঁচশ থেক সাতাশ এই িতনেট সূ  যােগর খুব পণূ সূ । িতনেট সূ েক মাথার মেধ  
খুব ভােলা কের না বসােত পারেল যােগর ঈ র স ে  িকছুই আমরা ধারণা করেত পারব না। 
একসােথ িতনেট সূ েক আমরা আবার একট ু আেলাচনা কের িনি । পিঁচশ নং সেূ  বলেছন ত  
িনরিতশয়ং সব বীজ  , বািক সবারই মেধ  ােনর বীজ মা  রেয়েছ। রেলর ইি িনয়ার রেলর 
কলক া ও মিশন স ে  অেনক িকছুই জােন, িক  কলক া আর মিশন িদেয়ই ধ ু রল চলেছ না, 
রলেক িঠক মত চলেত গেল এর বাইের রেলর অেনক িকছুর দরকার। তার মােন রেলর 
ইি িনয়ােরর মেধ  রেলর ােনর বীজটু  আেছ। িক  এই বীজ বৃ  েপ একমা  ঈ েরই আেছ। 
কারণ িতিন ধ ুএকটা েটা িজিনষ জােনন না, ধ ু য কলক া আর মিশেনর খবরই িতিন জােনন 
তা নয়, অ া  সব িকছুই জােনন। তার কারণ যখনই আমরা একটা ু  বৃ েক দিখ তাহেল ওই 
ু  বেৃ র চতিুদেক অন  িব তৃ আেরকিট বেৃ র কথাও আমােদর মেন হেব। ছাট আেছ মােন তার 

বড়ও হেব, তমিন যিদ বীজাকার থােক তাহেল তার বৃ াকার হেত বাধ । অ  আেছ মােন বহৃৎও 
আেছ। এখােন একটােক নওয়া হে  না, যখােনই তারতেম র ব াপার আেছ সখােনই তার একটা 
maximum আসেব। এই ভাবটাই যাগ ঈ েরর উপর িনেয় এেসেছ। 
 

মূল কথা হল, যাগ বলেছ এই জগৎ জড়, িক  এই জেড়র পছেন আেছ সূ , সেূ র পছেন 
আেছ মন, মন আবার ই ভােব আেস, এরপর আসেছ কৃিত, আর কৃিতর পাের আেছ মুি । 
একবার এই কৃিতেক অিত ম কের গেল মুি  হেয় যােব। এনারা য পেথর কথা বলেবন তােত 
থেম বলেবন আপিন কান একটা িবষেয়র উপের মনেক একা  ক ন, তারপর সই িবষেয়র য 

ত া া েলা রেয়েছ তার ওপের মনেক একা  করেত বলেব। এইভােব মন একা  হেত হেত একটা 
সময় ব  আর তার ত া া িলেক পির ার আলাদা কের দখা যােব। িক  এখন আমরা সব 
একাকার দখিছ। ধ ন আমােক কউ ডাকল, তখন আমােদর ে  িক হয়, ঐ য নাম ধের ডাকল, 
এখন এই নাম ধের ডাকার শ , শে র য প, তার অথ, তার াসি কতা, এ েলা সব আমােদর 
কােছ এক জাট হেয় িখচিুর পািকেয় একটা একক ব  েপ গণ  হয়। যাগীরা িক  এর েত কিটেক 
আলাদা আলাদা দেখন। কান াম দেশ যখন কউ কাউেক দরূ থেক ডাকেছ তখন দরূ থেক 
শ টা ভেস আেস। কউ হয়েতা বঝুেতও পাের না ক কােক ডাকেছ, একটা শ  যন দরূ থেক 
ভেস আসেছ। তারপর  বঝুেত পারেব, একটা শ  ভেস যাে  কা র উে ে , িনেজেক ঐ শ  
থেক পির ার আলাদা দখা যায়। এই ধরেণর অিভ তা এখােন হেব না। ফাকঁা মােঠ বিশ মেন 
হেব। ব  জীবেনর মেধ ও শ  থেক, ধ ুশ ই নয়, শ, কান িকছুর গ , একটা দৃ , এ িল 
থেক িনেজেক আলাদা দখা যায়। একটা শ পলাম, আিম আলাদা শটা আলাদা। এ িল আমার 
আপনার সবার হেব, তখনই হেব, আমরা যত আমােদর মনেক একা  করেত পারব ততই এ েলা 
পির ার হেত থােক। থেমই একটা তী  িতি য়া হেয় যায়। এই তী  িতি য়ার পের আেস ি য়া 
ও িতি য়ােক আলাদা করা। আলাদা করা তখনই যােব যখন িতি য়ার সময়টা কেম আসেব আর 
িনেজর মেনর উপর যখন অেনক িনয় ণ হেব। 
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িতি য়ার সময় যখন ধীের ধীের কমেত থােক তখন মন তার িনেজর আসল জায়গায় 
ত াবতন করেত থােক। মন যত িনেজর েপ িমেশ যেত থাকেব ততই এই জগেতর সােথ য 

বাধঁেন বাধঁা আেছ, সটা আলগা হেত থাকেব। এখন এই য িবরাট িব া েক আমােদর চােখর 
সামেন দখিছ, এর মেধ  িনেজেক খুব ু  দখিছ। ধ ােনর মাধ েম যখন িনেজেক িব ার করেত  
করেব, অথাৎ তার কৃত েপর িদেক স অ সর হেত থাকেব তখন তার পছেন য িব  চত  
রেয়েছ সই চতে র মেধ  স িনেজেক দখেত  করেছ, সই চতে র আেলা আেরা অিধক 
মা ায় কাশমান হেত থাকেব। এইভােব এই জগেতর  যত তার কােছ কমেত থাকেব ততই তার 
কৃিতর উপর িনয় ণ মতা বাড়েত থাকেব এবং একটা সময় আেস যখন এই িব  া েক সমুে র 

একটা জলকণার মত মেন হেব।  
 

পু ষ যখন িনেজেক আ প আর এই কৃিতর ােনর মাধ েম বাইের ও ভতের িব ার 
করেত থােক তখনই তার কােছ জগৎ তু  হেত থােক। জীবেনর িবিভ  অিভ তার মাধ েম যখন পু ষ 
ও কৃিতর ান এেস যায় তখন পির ার বাঝা যায় ‘ও এই ব াপার’! ঠা র বলেছন – একজন 
মুেখাশ পেড় ভয় দখাি ল। যােক ভয় দখাি ল স বলল ‘আের, তইু আমােদর পােদা না’। স 
যখন পােদােক িচেন ফেল তখন পােদা তােক ছেড় িদেয় আেরক জনেক ভয় দখােত চেল গল। 
িঠক সই রকম কৃিত এই নাচ দিখেয় যাে  আর সই নাচ দেখ পু ষ মু  হেয় িনেজেক একটা 
গি র মেধ  সীমাব  কের ফেলেছ।  যখন ধ ােনর ি য়ায় পু ষ িনেজেক কৃিত থেক আলাদা কের 
িব ার করেত  কের িদল সইখান থেক কৃিত তু  হেত থােক, তু  হেত হেত কৃিতেক আর 
খঁুেজ পাওয়া যায় না, তখনই পু েষর মুি  হেয় গল। এখন ধ ু পু ষই আেছ কৃিত আর নই। 
পু েষর এই অব টাই যােগর ভাষায় বলা হয় কবল , কবল  মােন কবল মা  পু ষই আেছন আর 
িকছু নই। কবল ই রাজেযােগর চরম ল । এই প িতর মাধ েম রাজেযাগ মুি র লে  আমােদর 
িনেয় যায়। ামীজী কমেযােগ একটা খুব র উপমা িদে ন – একটা বলদ ঘুের বড়াে , একটা 
মশা ওর িশংএর উপর বেস আেছ। অেনক ণ বসার পর মশাটার িক মেন হল, স বলেদর কােন িগেয় 
বলেছ ‘দাদা, অেনক ণ আপনার িশংএ বেস আিছ, আপনার িন য় খুব ক  হে , এর জ  আিম খুব 
ঃিখত’। বলদ বলেছ ‘তিুম তামার পিরবােরর সব সদ েক িনেয় এেস আমার িশংএ অেনক িদন 

বসবাস কের যাও না কন তােত আমার িকছুই যায় আেস না’। কৃিত িঠক এই বলেদর িশংএ বেস 
থাকা মশার মত হেয় যায়। এখােন বলদ সই পু ষ আর মশা কৃিত।  
 

 আেগকার িদেনর শা কাররা িনেজেদর মনগড়া িকছু িলখেতন না, পর রােত য িচ া 
ভাবনা েলা িবিভ  মুিন-ঋিষেদর মেধ  আেলািচত হেয় আসিছল,  মুেখ স েলা েন িনেলন, 
তারপর আেরা চার পাচঁ জায়গা থেক শানার পর ধম ও আধ াি কতার মূল ত িলেক শা াকাের 
বেঁধ িনেতন। ঋিষরা ধ ােনর গভীের যা উপলি  করেতন সটােকই পরবিত কােল তারঁা তাঁেদর 
িশ েদর িশিখেয় িদেতন। আর ি তীয়তঃ, িবিভ  েল য য িজিনষেক িনেয় য সব পযেব ণ ও 
গেবষণা হেয়েছ, স িলেক কান একজন সাধক সং হ কের একটা প িতেত বেঁধ িদেতন। যমন 
বাংলা অেনেকই বলেছ, কলকাতা, ব মান, ঢাকা সব জায়গােতই বলেছ। এখন কান ভাষািবদ িবিভ  
কথ  ভাষােক ভােলা কের পযেব ণ কের, গেবষণার িভি েত এই কথ  ভাষােকই একটা ব াকরেণর 
িনয়েম বেঁধ িদেলন, সখােন থেক একটা িনয়ম দািঁড়েয় গল। পত িলও এই ধরেণর কাজ 
কেরিছেলন, এখােন তারঁ িনজ  কান মত াপণ কেরনিন।  
 

 যােগর ঈ রেক িঠক িঠক বঝুেত গেল কাথায় যন আমােদর একট গালমাল বেঁধ যায়, 
বদাে র সে ও যােগর ঈ রেক মলান যায় না আবার পরুােণর সােথও িমল খায়না; যাগ একিট 
কথােত বেল দয় – ঈ র িতিন রও , মােন সবার থেক িতিন ওপের। গীতার চতথু অধ ােয় 
থেমই ীকৃ  অজুনেক বলেছন ইমং িবব েত যাগ   া বানহমব ায়  । িবব ান মনেব াহ 

ম রী া হেব বীত।। আিমই থেম এই যােগর কথা িবব ত ম েক বেলিছলাম, ম  িবব ানেক 
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বেলিছেলন, িবব ান ই া েক বেলিছেলন। যােগর পর রা এভােবই চলেছ। অজুন! তিুম য মেন 
করছ এরাই থম বলেছন, তা নয়, আিমই থম বেলিছ, আমার থেকই  হেয়েছ। যত  দখছ 
সবাই তারঁ , সই  আবার তারঁ  থেক পেয়েছন। িক  থম  হে  আমার থেক, তাই 
আিম সম  র । ঈ েরর আর কী বিশে র কথা বলেছন? তারঁ মেধ  চত  বাধ সব থেক 
বিশ, ান তারঁ অন , তােঁক সমেয়র ারা বাধঁা যায়না, িক  তারপের আর কান ধরেণর ব ব  নই। 
সিৃ র ব াপাের যাগ পির ার বেল দয় সিৃ  কৃিতর ব াপার, ঈ েরর এখােন কান ভিূমকা নই, িতিন 
সব িকছু থেক পথৃক। যােগর মেত আপিনও ীরামকৃে র মত হেত পােরন, িক  ীরামকৃে র 
জীবেনর অিচ নীয় সফলতা, সই সফলতার লে  পৗছঁাবার জ  তারঁ মেধ  য একা তার শি  ও 
অ া  য সব ণাবলী যমন সত িন া, ব া লতা, দঢ়ৃতা িছল তার কণা মা ও আমােদর মেধ  দখা 
যায় না। এই পাথেক র কথা যাগ কখনই বলেত যােব না, িক  তাি ক িদক থেক বলেব আপনার 
আর ীরামকৃে র মেধ  মূলতঃ কান েভদ নই। িক  ভাগবেতর দিৃ েত ীরামকৃ  যােগর থেক 
আলাদা হেয় যােবন। ভাগবত বলেব ীরামকৃ  হেলন এই যােগর ঈ র আর িতিনই তারঁ মায়া 
শি েক আ য় কের লাককল াণােথ মা ষ প ধারণ কের অবতরণ কেরন। িবেদশীরা বেল ঈ েরর 
এমন কান ধারণা পিৃথবীেত নই যটা িহ রা অেনক আেগই ব াখ া কের রেখেছ। িহ  দশেন য 
যভােব ঈ রেক ভাবেত চান, য েপই ধারণা করেত চান না কন, সব ভাবই এখােন দওয়া আেছ, 
ধ ু য আেছ তাই নয়, িহ েদর সবার মেনর মেধ  সম  ভাবই িথত হেয় আেছ।  

 

 এর িঠক আেগর সেূ  যখােন বলা হেয়েছ এর আেগ আেগ যত  িছেলন ঈ র তাঁেদরও 
সবার , সই ঈ েরর বাচক ও।ঁ বাচক বলেত এখােন নাম বাঝায় না, বাচক কথার যথাথ অথ হল 
যাঁেক ইি ত করা হে । ঈ রেক িকভােব দখােনা যায় বলেল তখন ও ঁএই তীেকর মাধ েম তােঁক 
ইি ত করা হয়। ামীজী আেলাচনা করেত িগেয় ভাষাতে র ারা ‘ওঁ’ এর তাৎপযেক বিুঝেয়েছন, 
যটােক িনেয় পরবিত কােল িরেজ াইন বেল একজন আেমিরকান দাশিনক ামীজীর দওয়া তে র 
উপের অেনক আেলাচনা কেরেছন।  
 

 অ া  িবষেয় িবিভ  ভাষােত ভাব আর শ  পুেরা আলাদা হেয় যায়। পিৃথবীর সব দেশর 
লােকেদর মেধ  হয়েতা অেনক ভােবর িমল থাকেত পাের িক  শ  আর ভাষােত িগেয় আলাদা হেয় 
যায়। যখন ভগবােনর কথা আেস, তখন ভগবান বা ঈ র হেলন েত ক জািত, ধম, স দােয়র একিট 
ভাব, ঈ রেক যার যা ভাব সই ভােব নাম িনেয় ডাকেছ। আমরা বলিছ গালাপ ইংরাজীেত বলেব 
রা  , স িপয়র বলেছন গালাপেক য নােমই ডােকা স গ  দেব। আমরা ভাব আর শে র য কথা 
বলিছ এটা ঈ েরর ে ও একই হয়। ঈ েরর অেনক অেনক শ  আেছ, গড, আ া ইত ািদ।  
 

যখন বলিছ ঈ র তখন এর অথ িক দাড়ঁায়?  ‘ঈ  ’ শে র অথ িযিন শাসন কেরন। ভগবােনর 
অথ ভগ, ভগ মােন ঐ য – যারঁ ঐ য আেছ িতিনই ভগবান, যমন ধনবান মােন যার ধন আেছ, 
ণবান মােন, যার ণ আেছ। সং েৃত েত কিট শ ই একটা িবেশষ িবেশষ ভাবেক কাশ কের। 

িক  যখনই গ   বলেছ সই রকম কান ভাব এই শে র মাধ েম িুটত হে  না। িক  ঈ র শ টা 
ঈ েরর একটা িবেশষ িদকেক বাঝাে , আবার যখন বলেছন ভগবান তখন ভগবােনর অ  একটা 
িবেশষ ভাবেক সামেন িনেয় আেস।  
 

ঋিষরা ও ঁশ েক ঈ েরর বাচক েপ িনেয় এেলন। এটা এই নয় য একটা শ  আেছ কান 
িচ া ভাবনা ছাড়াই সই শে র সিৃ  কের দেবন। মুিন ঋিষরা যখন সমািধর গভীের চেল যেতন, এটা 
ধ ু য িহ  ঋিষরাই উপলি  কেরিছেলন তাই নয়, ইসলাম ধেমর যারা স  মহাপু ষ তারঁাও বেলেছন 
য গভীর সমািধেত তারঁা একটা িন নেত পান, ঘ টার যমন ঢং বাজার পর শেষর িদেক একটা 
শে র রশ থেক যায় যটা ল া একটা ‘ম’এর মত শানায়, তারপর শ টা যন কাথায় িমিলেয় 
যায়, ঋিষরা বা সাধকরা যখন গভীর সমািধ থেক নেম আেসন তখন তােঁদর এই ঘ টার ঢং শ টা 
িদেয় তােঁদর থম চতনাটা িফের আেস, ঢং এর ‘ঢ’ টা থােকনা, একটা গভীর ল া ‘ম’, গ   িণর 
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রশটা আে  কের িমিলেয় যেতই একটা নঃশ  িবরাজ করেত থােক। এই শ েকই ঋিষরা বেলন 
া  । তারঁা বেলন সিৃ  এই শ  থেকই থম বিরেয় আেস। তারঁা য ও ঁ ক ঈ েরর তীক েপ 

ক না কেরেছন, এটাও তার একটা ধাণ কারণ হেত পাের। বেলন ও ঁ থেকই সব সিৃ  হেয়েছ।  
 

 িক  যটা সব থেক যিু যু  ব াখ া, যা আমরা উপিনষেদও পাই, আর ামীজীও এই যিু র 
উপর বিশ জার িদেয়েছন – এই িব াে  যাবতীয় যা িকছু আেছ, যটােক আমরা জানেত পারিছ, 
দখেত পারিছ, আবার যটােক জানেত পারিছ না, দখেতও পারিছ না, সব িকছুর এক  সমি  হেলন 
ভগবান। থেম সম  িবষয় + অদৃ , যটােক আমরা জানিছ না = ঈ র। ঈ র মােন তা তাই, 
কান িকছুই তা ঈ র ছাড়া নই। িবহার ইউিপর িদেকর ভাষার আর ভােবর মেধ  একটা খুব সাম  
ল  করা যায়। যমন ধ ন মাটর সাইেকলেক বলেব ফ  ফিটয়া, মাটর সাইেকল ফ   ফ   শ  করেছ 
সই ভােবর সােথ িমল রেখ ব িটর িহ ী নাম হেয় গল ফ  ফিটয়া। বলড়ু মেঠর খয়াঘােট য 
নৗকা েলা চেল এ িলেক বলা হয় ভু  ভিুট। কন ভু  ভিুট বলেছ? যখন চেল তখন ভু   ভু   আওয়াজ 
কের। েত কিট ব রই একিট িবেশষ বিশ  ও ভাব আেছ আর সই ব িটেক বাঝাবার জ  তার 
একিট শ  ও ভাষা আেছ, ঐ য ভু  ভু   আওয়াজ আর তার নাম ভু  ভিুট, এই েটার মেধ  একটা 
সাম  আেছ। েত কিট ব ই একটা ভােবর মুত প, আবার েত ক ভােবরই একটা শ  আেছ। 
তরাং আমােদর িতনিট ধাপ আেছ –   ক) িবষয়, খ) ভাব এবং গ) শ । ভাব রেয়েছ মেন, শ  

থােক িজ ায় আর ঠােঁট আর ব  বা িবষয় রেয়েছ বাইের। একজন মা ষ – স হল িবষয় বা ব , 
আিম বলিছ ‘মা ষ’ এটা হল শ , আর এই শে র য ভাব সটা রেয়েছ মি ে । তরাং এই 
পিৃথবীেত য কান ব র কথাই বলা হাক না কন সব িকছুই আমােদর ভেতেরর এক একিট ভােবর 
বিহঃ কাশ। ঐ ভাবেক যখন শে র মাধ েম কাশ করিছ তখন সটা হেয় যায় ঐ ব িটর শ প।  
 

ভগবান হেলন সম  ব  সমূেহর একক সমি । ভগবােনর উপের সব িকছু দািঁড়েয় আেছ। 
ঈ র না হেল আর িকছুই িকছু নয়। আমরা এখন ভগবােনর ভাবেক পেয় গলাম। সম  ভােবর জ  
হয় মেন। িক  মন িনেজই খুব সীিমত। ভগবান আবার সব িকছুর সমি । মন ু  আর ভগবান 
িবরাট। সইজ  মন কখনই ভগবােনর এই ভাবেক িবষয় েপ ধরেত পােরনা। এখন েত কিট ব র 
একটা যমন ভাব আেছ আর েত কিট ভােবর জ  একটা শ  আেছ। িক  েত কিট ভােবর জ  
একটা ব  নাও থাকেত পাের। একটা উড়  ঘাড়ার ভাবেক যিদ িনেয় আসা হয়, তখন িক  এই 
ভােবর কান ব  থাকেত পাের না। যারা ক কািহনী লেখন তাঁরা তাঁেদর লখা বা ছিবর মেধ  ভাবেক 
ব েত বা বািয়ত কের দন। িক  এ েলার আসেল কান অি ই নই, এটােকই বেল িবক  বিৃ । 
এখােন এেস বাঝা যায় য ধেমর ত গত ভাব অেনক গভীেরর িজিনষ। ছাট ছাট বা ারা  দাম 
শ  তরী কের িদে , িক  এ েলার মেধ  কান ভাব বা ব র অি ই নই। এইভােব য কউই 
একটা ভাবেক মেনর মেধ  িনেয় আসেত পাের সটার হয়েতা কান অি ই নই আর এর হয়েতা 
কান শ  নাও থাকেত পাের।   

 

তরাং ব  যিদ থােক আর তার যিদ শ প না হয় আর ভাব না থােক তাহেল মা ষ পাগল 
হেয় যােব। হঠাৎ এমন কান একটা াণী দখা গল এই রকম াণী এর আেগ কউ কান িদন 
দেখিন, এখন স িচ া করেত থাকেব এটা িক হেত পাের। িচ া কের কের াণীটা িক ব  যিদ বার 
করেত না পাের, তখন তার মেধ  একটা ভাব আসেব আর সই ভাব অ যায়ী এর একটা নাম দবার 
চ া করেব, যােত কের অপরেক তার এই ভাবেক বাঝােত পাের য আিম এই ধরেণর একটা াণীেক 
দেখিছ।  

 

 িবষয়, ভাব আর শ েক ক  কের এক িবশাল দশন দািঁড়েয় যায়। িবষয় সব সময় িব ােনর 
অ স ােনর ব াপার, ভােবর ব াপারটা চেল যায় দাশিনকেদর কােছ, আর শ  িকছু যায় ভাষািবদ বা 
ব াকরেণ আর িকছুটা যায় দাশিনকেদর এি য়াের। মজার ব াপার হল আমরা য অেথ িবষয় বা ব েক 
বিুঝ সভােব ভগবান কান ব  বা িবষয় নন। ভাব িহসােব ধারণা কির, িক  ভাব েপ ধরেল িতিন 
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আেছন আবার িবষয় েপ ধরেল িতিন নই – God is not an object but an idea. ভাব এই 
অেথ য তারঁ বা িবক অি  আেছ, ভগবান িনছক কান ক না নয়, আেছন তথািপ িতিন object  
নন। এখন আমােদর তােঁক একটা নাম িদেত হেব। নাম িদেত গেল আমােদর শে র েয়াজন। তাই 
আমরা নাম িদলাম গ  , আ া, ভগবান, ঈ র। িক  কা   শ টা তারঁ নাম আর ভােবর পে  সব 
থেক স িতপণূ হেব? এখােন ামীজী বলেলন আমরা ঈ রেক ওঁ শ  ারা অিভিহত করেত পাির। 
ামীজী তারঁ ব ৃতায় এই ও ঁএর ওপর খুব জার িদেলন।  আমরা যখন ‘অ’ বলিছ তখন এই ‘অ’ 

শ  ক ঠ থেক বেরাে , ‘ম’ হল ঠােঁঠ আর ‘উ’ শ  গিড়েয় চেল। এখন য কান একটা শ  যিদ 
তরী করেত চান স য কান ভাষােতই হাক না কন, য ভাষা েলা হেয় মের গেছ, য ভাষা েলা 
ভিব েত আসেব, য ভাষা েলা এখন আেছ, ও ঁ ক বাদ িদেয় বা ও ঁ ক অিত ম কের কান শ ই 
তরী করা যােব না। আমােদর থেম কাথাও  করেতই হেব, মােঝ কাথাও ঘুরেতই হেব, আর 

‘ম’ ত এেস শষ করেতই হেব, এর বাইের িকছু করার নই। য কান শ েক এভােবই চলেত হেব। 
মেন ক ন গ   শ টা, গ   শ টা ‘অ’ এর এলাকা থেক  হে , ভতের ঢুকেছ ‘ড’ িক  শেষ 
ঠাটঁ পয  এেলাই না। য কান শ  এই এতটু র মেধ ই ঘুরেত হেব, ক ঠ থেক বিরেয় ঠাটঁ পয । 
এর বাইের কান শ ই বার করেত পারেবন না। আপিন আ েুল তিুড় মারেছন, এটা কান ভাষা নয় 
কবল একটা শ  মা । শ  তরীর জ  আমােদর য সাউ  ব  রেয়েছ সটােক কাজ করােত হেব। 
আর সটার জ  ক ঠ থেক ঠাটঁ পয ই আপিন আব , এর বাইের আপিন িকছুই করেত পারেবন না। 
এখন থম শ  হে  ‘অ’ আর শষ হে  ‘ম’। ইংরাজীেত যতই শ  আ ন সব A to Z, এই 
ছাি শটা অ েরর বাইের যেত পারেবন না। এটােক আেরা যিদ কিমেয় আেনন তাহেল ধ ুইংরাজীই 
নয় সম  ভাষােতই েত কিট শ  এই িতনেট শে র মেধ ই আব  – অ উ ম।  
 

 এখন ভগবান হেলন সম  ব র সমি  – God is matrix of all objects. যা িকছু আেছ 
সব ভগবানেক িভি  কের দািঁড়েয় আেছ। আর জগেত যত শ  হেত পাের ও ঁ ক িভি  কের আেছ। 
তাই আমরা ভগবান আর ও ঁ ক সব থেক িনকট স ক যু  দখেত পাি । ভগবান হেলন একটা 
ভাব, একটা আদশ। িকেসর ভাবেক বাঝাে ? ভগবান সব িকছুর উৎপি , ি িত ও লেয়র আধার, তারঁ 
উপেরই সব িকছু দািঁড়েয় আেছ। অ  িদেক ও ঁহল সব শে র আধার। িবষয় আর শ  পর র স ক 
যু । যত িবষয় হেত পাের তার base হল ভগবান, আর যত শ  হেত পাের তার base ও,ঁ এখন 
base and base িমিলেয় িদেলই ঈ র আর ও ঁএই একই ভাবেক ইি ত করেব God and Aum 
is related. তাই বলেছন ‘ত  বাচকঃ ণবঃ’, ভগবােনর য বাচক সটা হল ও।ঁ কন বাচক ওঁ? এ 
ছাড়া অ  কান কারণ বা যিু  নই। এর চেয় আর কান র শ  হেত পােরনা। আগামীকাল 
আরও ভােলা শ  বার কের আনেত পােরন িক  যত ভােলাই শ  িনেয় আ ন ওই শ েক যখন এই 
রকম সূ  ভােব কাটঁােছঁড়া  করা হেব তখন দখা যােব ও ঁছাড়া আর কান শ  এত ভােলা িঠক 
িঠক যিু যু  ঈ েরর বাচক হেত পারেব না। সব থেক মজার ব াপার হল এই ও ঁএর ধারণা বেদ 
অেনক আেগ থাকেতই এেস গেছ। আর উপিনষদ বেদর অেনেক িকছুই ছেড় িদল িক  বেদর ওঁ 
ক ছাড়েত পারল না, ও ঁ ক শষ পয  ধের রাখল। এরপের এেলা পরুাণ, তারপের এেলা তবাদী, 
িবিশ াৈ তবাদী, অৈ তবাদী, তারপের যাগ, সাংখ  কত িক, িক  সবাই ও ঁ কই ধের রাখল, ও ঁ ক 
কউই ছাড়েত পারল না।  

 

আধ াি ক জগেত ামীজীর ও ঁএর এই তে র আিব ার একিট অসাধারণ আিব ার, িতিন 
দশেনর যিু  িদেয় ও ঁ ক িবে ষণ কের দিখেয় িদেলন কন ও ঁ ক ঈ েরর বাচক বলা হয়। ামীজী 
আরও বলেলন – য কান িহ  স য ভগবানেকই মা ক না কন, ও ঁ ক িক  কউ ছাড়েব না। 
িতিন চেয়িছেলন িহ  ধেমর য েলা সাধারণ ত , য েলা েত ক িহ ই ীকার কের, এবং যার 
ারা একজন িহ েক িহ  বেল জানা যায়, ও ঁ হল এর মেধ  সব থেক পণূ একিট সাধারণ 

ধারণা যটার ারা সম  িহ েক এক সেূ  বাধঁা যায়। সইজ  ামীজী যখনই েযাগ পেয়েছন িতিন 
ও ঁএর ওপের িকছু না িকছু আেলাকপাত কের গেছন। যখনই িতিন বদা  এবং িহ ধেমর অ া  
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শাখার সাধারণ িভি র কথা বেলেছন িতিন সবার দিৃ  থেম ও ঁএর উপেরই আকষণ কেরেছন – সব 
িহ েদর কােছই ও ঁঅিত পিব  একিট শ  ও তীক। ামীজীর খুব ইে  িছল একটা মি র থাকেব 
যখােন ধ ুও ঁছাড়া আর িকছু থাকেব না, কননা আেগ এমন পিরি িত িছল, এখনও অেনক জায়গায় 
আেছ য ব বেদর মি ের শা রা যােব না, শা েদর মি ের ব বরা যােবনা। িক  ধ ুও ঁথাকেল 
এই ভদ বিু  আর আসেব না। ামীজী তারঁ ব াখ ােত যখােন বিশ জার িদেয়েছন তা হল িতিন 
বলেছন, ঈ েরর সােথ এক স  হওয়ার জ ই ধ ু নয়, ভারতবেষ যত িবিভ  ধমভােবর িবকাশ 
হেয়েছ ও ঁতার েত ক সাপােনই পিররি ত হেয়েছ ও তা ঈ র-স ীয় িভ  িভ  ভাব বাঝাবার 
জ  ব ব ত হেয়েছ। উপিনষেদ িবেশষ কের মা কু  উপিনষািদেত ওঁ ােরর িত করা হেয়েছ। এই 
িত িল করা হেয়েছ মা েষর মনেক এইিদেক আকৃ  করার জ ।  

 

 ামীজী আরও বলেছন য ওঁ শে  ঈ েরর সব রকেমর ভাবই রেয়েছ। উদাহরণ িদেয় িতন 
বলেছন যখনই আপিন গ   বলেছন তখনই ঈ রীয় ভাব খুব সীমাব  হেয় যায়। এখােন আপনােক 
িবেশষণ যাগ করেত হেব – Personal God (স ণ) না Impersonal God (িন ণ), পণূ বা 
পরম, িক  ওঁ াের এই সম া নই। আপিন য ঈ রেকই মা ন না কন, আ া, গ   যাই মা ন সব  
এই ও ঁশ  ও তীকেক ব বহার করা যেত পাের। আরও যটা মজার ব াপার তা হল সমািধেত য 
গ   শ  শানা যায় সই শ ও এই ওঁ ােরর মেধ ই িবদ মান।  
 

‘ওঁ’ জপ ও তার অথিচ েনর  
 এখন িযিন আধ াি ক পেথ এেগােত চাইেছন, যাগসাধেন িতিন িকভােব এেগােত পােরন? 
তখন পত িল বলেছন – ত প দথভাবন  ।।২৮।। - ত পঃ – ও ঁএই শ  কউ যিদ জপ কের 
আর তদথভাবন   - সােথ সােথ ওঁএর য অথ এত ণ ব াখ া করা হল সই অথেকও স যিদ িচ ন 
করেত থােক তখনই এই ও ঁতারঁ িনেজর কাজ করেত  করেব। ধ ান মােন অথ ভাবনা। এখােন প 
িচ ন িকছু নই, কারণ যােগর ঈ েরর কান প নই, তাই যাগ বেল িদে  ওঁ এর অথ িচ ন 
করেব আর ও ঁজপ কের যােব। যিদ ধ ুও ঁও ঁও ঁজপ করেল িকছুই হেব না। ীরামকৃ  বা ীকৃে র 
প িচ ন করা বা তারঁ লীলার িচ ন করার কথা য কারেণ বলা হয়, এখােনও িঠক একই িজিনষ 
েযাজ । কারণ একটা িজিনষেক যখন খুব গভীর ভােব িচ া করিছ তার মােন সই িজিনষেক আিম 
পেত চাইিছ, তারঁ সে  এক হেত চাইিছ। অথ ভাবনা িক রকম – ও ঁহল ঈ র, ওঁ হল ীকৃ , ও ঁহল 
ীরামকৃ , ও ঁভগবান, ও ঁ সই সি দান েকই ইি ত করেছ। এই ভােব যখন অথ ভাবনা কের জপ 

করা হেব তখন এই ওঁ ার তারঁ িনেজর কাজ িঠক িঠক ভােব করেত আর  করেব। মেনর মেধ  য 
িবিভ  কার বিৃ  বা তর  উঠেছ আর মন সই বিৃ র প বা আকার িনেয় িনে , এই প নওয়াটা 
আটকােনাই যােগর মূল ল । যখন ধ ুজপ করা হয় তখন বিৃ  িনেরাধ হয় না, িক  যখন ও ঁএর 
য অ িনিহত অথ রেয়েছ সই অথেক যখন িচ া কের জপ করা হয় তখন অ া  য বিৃ িল মেনর 
মেধ  চলেত থােক স িল িনেরাধ হেয় যায়। যারা ই ম  লাভ কেরেছন, তাঁরা যিদ ই ম  এই একই 
প িতেত অথ ভাবনা সহ জপ কেরন তােতও একই ফল হেব, সম  ই ম ই ও ঁিদেয়ই  করা হয়। 
আর যাঁরা ই ম  এখনও পানিন তারঁা যিদ ধ ুএই ওঁ ার জপ কেরন তােতও হেব, তেব অথ ভাবনা 
অথাৎ সােথ সােথ ঈ েরর িচ ন কের যেত হেব।  
 

 আমােদর সবারই মন অবাি ত অেনক ধরেণর সং ােরর ারা বাঝাই হেয় আেছ। যত বড় 
ঋিষই হান আর দাগী আসামীই হাক, সবারই মেধ  ভােলা মে র সং ার সব েপই িমেশ রেয়েছ। 
যখনই িচে র বিৃ েক িনেরাধ করেত চাইেব, তখনই সং ার েলা তােক পােয় শকল বেঁধ পছেনর 
িদেক টেন ধরেব। মা ষ যখনই িন ার সােথ একট ুসাধন-ভজন  করেত যায় তখন বাইেরর যত 
রকেমর জাগিতক ঝ াট িল সব তেড়ফেুড় বিরেয় আেস। যিদ দেখন সাধেকর জীবেন কান বাধা 
আসেছ না, সবাই খুব খািতর য  করেছ, কান িকছুরই অভাব নই, সব মসণৃ ভােব চেল যাে  
তাহেল বঝুেত হেব সাধনার কাথাও কান গালমাল আেছ বা আদেপ কান সাধনাই করেছ না। যখন 
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থেক আমরা যাগদশেনর উপর আেলাচনা কের যাি  তখন থেক একটা িজিনষ পির ার হেয় যাে  
য, বাইের আমােদর িকছুই নই, বাইের রেয়েছ উে জনা মা । বািক যা িকছু হে  সব আমােদর 
মি ে র ভতের হেয় চেলেছ। কাউেক ভােলাবাসিছ মােন আিম তার মত হেত চাইিছ। 
 

ভগবান বেু র িশ  আন  িভ া করেত বিরেয় খুব জলেত া পাওয়ােত িতিন একটা েয়ার 
কােছ জল খেত এেসেছন। সখােন নীচ ুবেণর একিট যুবতী মেয় েয়া থেক জল তলুিছল। মেয়িট 
আন েক জল খাওয়ােলা। আন  খুব র কের মেয়িটেক একিট ধ বাদ জানাল। মেয়িট জীবেন 
এত ভােলা ব বহার কা র কাছ থেক পায়িন। আর আন  িছল একজন আকষণীয় তেজাদী  যবুক 
স াসী। মেয়িট আনে র িত এমন আকিষত হেয় গল য, ওখােনই ঘিট বািট ছেড় আনে র 
পছেন পছেন হাটঁেত  কেরেছ। আন  একট ুিবরি  কাশ করােত মেয়িট বলল আপনােক ছেড় 
আিম আর থাকেত পারেবা না, আিম আপনার কােছই থাকেবা। আন  খুব মুশিকেল পেড় গেছ। 
মেয়িটেক িনেয় আন  ভগবান বেু র কােছ গেছন। ভগবান বু  মেয়িটক  করেছন ‘আনে র 
কান িজিনষটা তামার ভােলা লেগেছ’? মেয়িট উ ের বলল ‘আনে র এই য ব বহার, এটাই 
আমার ভােলা লেগেছ’। ভগবান বু  বলেছন ‘আনে র ওই ব বহার যিদ আনে র মেধ  থােক তােত 
তামার কী এেস গল? তার ব বহাের তিুম য আন  পা , ওর ব বহার, ওর িচ া ভাবনােকই তা 
তিুম ভােলােবেসছ তাহেল তুিমও ঐ রকম হেয় যাও, তাহেলই তা সব হেয় গল’। মেয়িট তখন 
জানেত চাইল ‘কী ভােব হওয়া যােব’? ‘তিুম িভ ণুী হেয় যাও’। মেয়িট তৎ ণাৎ িভ ণুী হেয় গল।  

 

আমরা যােক িঠক িঠক ভােলাবািস বা যােঁক অত  স ান কির, যারঁ িব ে  কউ সাম  
একটা কথা বলেল আিম ফাসঁ কের উিঠ। তার মােন কী? আিম িক তারঁ চাকর, নািক পাষা র? 
এখােন য ভােলাবাসা বা স ােনর কথা বলা হে , এই ভােলাবাসা বা স ান হল, তারঁ ণ, তারঁ 
অ িনিহত ভাবেকই আিম ভােলাবাসিছ, তারঁ ভতেরর ভাবেক আিম স ান করিছ। ভাবেক স ান করা 
মােন আমার মেধ  ওই ভােবর অভাব আেছ এবং আিমও হেত চাইিছ িক  পারিছ না, আিম চাইিছ 
আমার মেধ ও যন ওই ভাব আেস। আকষণ কার িত হয়? তারঁ িতই আকষণ হেব িতিন য ভােবর 
মুত প, আর সই ভােবর িত যিদ আমার া ভি  থােক। া মােন, ঐ ভাব আিম িনেজর মেধ  
আনেত চাইিছ। আমার ভতের যটা অপণূ তারঁ ভতের সটা পণূ। আিম যখন ঠা রেক ভােলাবাসিছ, 
ঠা েরর সামেন িগেয় যখন মাথা নত করিছ, তার মােন ীরামকৃ  য ভােবর মুত প, আিম চাইিছ 
সই ভাব আমার ভতেরও আ ক। সইজ  বেল ভােলাবাসা অেনক রকেমর হয়, কান ভােলাবাসায় 
ক ণার ভাব থােক, কখন মায়ার ভাব থােক, এই ভােলাবাসায় আমরা কখনই তার মত হেয় যেত 
চাইিছ না। বাবা-মা যখন িনেজর স ানেক ভােলাবােস তারা িক তখন স ােনর মত হেয় যেত চাইেছ? 
কখনই নয়। কন? কারণ বাবা-মা স ােনর িত মায়ােত আব । গীতােত একটা কথা অেনকবার আেস 
মি  মৎপরঃ, অজুনেক ীকৃ  বলেছন আমােকই তিুম  মেন করেব আর আমােতই তামার িচ  
যন সব সময় থােক। আমরা একজনেক  মেন করিছ িক  িচ  অ  একজেনর কােছ পেড় থােক। 
আচায শ র ভগবােনর এই কথার ভা  িদেত িগেয় বলেছন, একিট যবুক এক যবুতীেক চ  
ভােলাবাসেত পাের আর তার মন সব সময় সই যবুতীর মেধ  পেড় রেয়েছ। িক  সই যবুকও জােন 
িশব িকংবা িব  ুএই যবুতীর থেক অেনক উপের। ামী ীেক ী ামী ভােলাবাসেত পাের, আমরা 
একজন মা ষেকও ভােলাবাসেত পাির, িক  এই ভােলাবাসা মায়া থেক আসেছ, তাই এরা মৎপরঃ 
কখনই হেত পাের না। আমরা যমন জািন ীরামকৃ ই পরঃ, পরঃ মােন তম।  

 

আিম কান মহারাজেক খুব স ান কির। তার মােন আমার ভতের একটা কাচঁা ভাব আেছ, 
এই কাচঁা ভাবটা িঠক পণূ প িনেত পারেছ না। িক  এই মহারােজর মেধ  দখিছ আমার কাচঁা ভাবটা 
পণূ েপ িবদ মান। তখন আিম চাইেবা আিমও যন ওই রকম হই। িক  যখন আমরা মায়ােত আব , 
এই লাকিট আমােক অেনক সাহায  কের িদে , ইিন আমােক এই েযাগ কের িদে ন, তখন তােক 
য স ান করিছ, এটা িক  আমার মেনর ভাব নয়, এই ভাবটা আসেল মেনর একটা খলা মা । 



114 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

আগামীকাল কান সাহায  না পেল বা েযাগ না িদেল তােক মেন মেন লািথ মের বিরেয় যাব। 
জগেত বশীর ভাগ ে  তাই হয়। যখন আমােদর াথ পণূ হয় না তখন আমরা তােক ছেড় িদেয় 
বিরেয় যাই। িক  আিম যােক ভােলাবািস, যটা আমার ভােবর সে  স  আেছ, তােঁক আিম কখনই 
ছাড়েত পারেবা না। কারণ উিনই আমার অপণূতারই পূণ প। সিত কােরর ভােলাবাসা মােন তাই। 
ীরামকৃে র ধ ান করা মােন ীরামকৃ েক ভােলাবাসা। িক  ীরামকৃে র তা মহাসমািধ হেয় গেছ, 

তােঁক ভােলােবেস আমার কী লাভ? তখন আমােদর বলা হয়, ীরামকৃ  এেস দশন দেবন। িকেসর 
দশন দেবন? তােঁক তা ছিবেত মুিতেত সব সময় আসেত যেত, উঠেত বসেত দশন হে , তােত 
আমােদর হলটা কী? িকছুই তা আমােদর হয় না। আসেল ীরামকৃে র ধ ান করা, ীরামকৃ েক 
ভােলাবাসা মােন ীরামকৃ  য ভােবর মুত প আিম সই ভাবেক আমার িনেজর মেধ  আনেত 
চাইিছ। িক  ওই ভাবেক ভতের আনার আেগ আমােদর জানেত হেব, ধারণা করেত হেব ীরামকৃে র 
কী ভাব। ীরামকৃে র কী ভাব না জেনই যিদ ঘ টার পর ঘ টা চাখ ব  কের হাজার হাজার জপ 
কের যাই তােত আমােদর কান িকছুই হেব না। ওই ভাবটা আেগ আনেত হেব, ভাব আনা মােন 
ত প দথভাবন  ।  

 

মে র অথেক যখন ভাবা হয়, সই অেথর উপর যখন ধ ান করা হয় তখনই ভতের ভাব 
আসেব। সারা িদন ও ঁজপ কের যেত পাির, ক ােসট চািলেয় সারা িদন ও ঁ েন যেত পাির, সারা 
জীবেনও এেত িকছু হেব না। জেল পাথর পেড় থাকার মত হেব, যগু যগু ধের জেলর মেধ  পাথর পেড় 
আেছ িক  পাথের এক ফাটঁা জলও ঢােক না। অথ ভাবনা যত ণ না করা হয়, ম  কী বলেত চাইেছ 
যত ণ না ধারণা হেব আর যত ণ আমার ব ি ে র সােথ এক না হয় তত ণ ওই জেপ কান লাভ 
হয় না। িক  জপ যিদ না করা হয় তাহেল ভাব পাকা হেব না। যখন েত ক িদন চরু জপ অেনক 
িদন ধের করা হয় তখন দখা যায় জপ না করেলও ভতের িনেজর থেকই জপ হেত থােক। িনেজর 
থেক য জপ হেয় যাে  সখােন আিম িনেজ সেচতন ভােব করিছ না িঠকই িক  মন িনেজই মে র 
ভােবর মেধ  ডুেব যায়। তেব এই অব ায় আসার আেগ বশ কেয়ক বছর ধের িদেন কম কের অ ত 
িড় পিঁচশ হাজার কের জপ করেত হেব। জপ িতনেট ের চেল – থেম জপ সেচতন ভােব করেছ, 

ি তীয় ের জপ িনেজ থেকই হেত থােক। িনেজ থেকই যখন জপ হয় তখন তার অথ িচ নও িনেজ 
থেকই হয়। জেপ সব থেক বড় য িজিনষটা হয় তা হল, যমন আিম ও ঁজপ কের যাি , ও ঁজপ 
করেত করেত য ন তরী হয় এই ন আমার ভতের আেজবােজ যত ন আেছ 
স েলােক চাপা িদেয় দয়। ঘেরর দওয়ােল আেগ থেকই একটা রঙ আেছ, এর ওপর অ  রঙ 
চািপেয় িদেল আেগর রঙটা চাপা পেড় যােব, তার ওপর আরও রঙ করেল আেগর রঙটা আরও চাপা 
পেড় গল। আমরা সারা জীবন, ধ ুএই জীবন নয়, জ  জ  ধের সংসার সংসার িচ া কের আমার 
আসল য স া সই পু েষর স া চাপা পেড় গেছ। এবার আিম অ  রকম িচ া করেত  করলাম। 
থেম জল ঢালেত  করলাম আেগর রঙেক পির ার করার জ । জপ আর তার অথ িচ ন মােন 
দওয়ােল জল ঢেল ঢেল জ  জ  ধের হাজার হাজার সং ােরর নীেচ চাপা পেড় থাকা পু েষর 
স ােক বার কের িনেয় আসা। 
 

আমরা যা িকছু করিছ, ভােলা ম  যাই কির না কন, তার একটা ছাপ সং ার েপ ভতের 
থেক যােব। যমিন বাইের থেক শানার মাধ েম বা দখার মাধ েম ওই সং ােরর অ ল িকছু 
িজিনষ ভতের চেল আসেব তমিন ভতের চাপা পেড় থাকা ওই সং ারটা বু   কের বিরেয় আসেব। 
এবার আিম জপ করেত  করলাম, িদেনর পর িদন জপ কের যাে , এরপর একিদন আমার ভতের 
য আধ াি ক ভাবটা চাপা পেড় আেছ সই ভাব জাগেত  করেব। িনেজ থেক এই ভাব জাগেব 
না, সইজ  সাধসু  করেত বলা হয়। যখন গােয়র জাের চরু জপ কের যাি  আসেল তখন আমার 
মনেক অনবরত ধা া িদেয় যাি । একটা খুব নামকরা বই আেছ যার নাম ‘Beyond Pilgrim’, 
রািশয়ার কান এক চােচর সাধক এই বইিট িলেখেছন। পেুরা বইটা াথনার উপর লখা। সখােন 
দখাে ন একজন সাধেকর খুব ই া হল জানার, আমােদর সব সময় াথনা করেত বলা হয়, িক  
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এই াথনা কীভােব করেত হেব? আমােদর ভাষায় বলা যেত পাের, জপ করা এবং জপ কীভােব 
করেব। সই সাধক অেনক ফাদােরর কােছ ঘুের ঘুের জানার চ া করেছন িক  মেনর মত কাথাও 
আচায পেলন না যারঁ কােছ িকছু িশখেত পােরন। তারপর একজন ফাদারেক পেলন, িতিন তাঁেক 
বাঝােলন আধ াি ক যা া কীভােব হয়। তেব এর সব িকছু আমােদর হণ করা িঠক নয়, কারণ 
আমােদর ভাব ও সাধনার পথ পেুরাটাই আলাদা। 
 

ওএঁর অথ িচ ন আর সােথ সােথ ওএঁর জপ এই েটােক একসে  করেল তেবই িগেয় ভাব 
জা ত হেব। সইজ  ামীজী বলেছন – অসৎস  ত াগ কর, কারণ পরুাতন েতর িচ  এখনও 
তামার অে  রিহয়ােছ; এই অসৎসে র ভােবই আবার সই ত পবূ-িব েম দখা দয়। লাটু 
মহারােজর জীবেন এই ধরেণর দৃ া  দখা যায়। লাট ুমহারাজ িবহােরর ছাপড়া জলার এক অজ াম 
থেক এেস কলকাতা শহের রামবাবরু বািড়েত চাকেরর কাজ করেতন। রামবাব ুলাট ুমহারাজেক মােঝ 
মােঝ কােজ-টােজ দি েণ ের ঠা েরর কােছ পাঠােতন। আসার পেথ রা ায় মেদর দাকান পড়ত। উিন 
হয়েতা ছাটেবলা িবহাের অেনকেক তািড় খেত দেখেছন, তািড়র গ টাও তারঁ খুব পিরিচত িছল। 
পের উিন েনেছন মদ, তািড় এসেবর থেক দেূর থাকেত হয়। মেদর গে  মন যােত চ ল না হয় 
সইজ  লাট ু মহারাজ রা া পাে  অেনক বশী পথ ঘুের অ  রা া িদেয় দি েণ ের যাতায়াত 
করেতন। এই ই াশি  অজন করা খুব কিঠন। আসেল আমরা সবাই খুব বল িচে র, যিদও আমরা 
িনেজেদর বলতা মানেত চাই না।  

 

খুব নামকরা একজন স াসী গৃহ  জীবেন িতিন বড় জিমদার বািড়র ছেল িছেলন। তারঁ খুব 
স াসী হওয়ার ইে  হেয়েছ। ছেল স াসী হেত যাে  েন তারঁ বাবা একটা বািড়েত ব  কের 
রেখেছন। য মেয়িটর সােথ তারঁ িবেয় িঠক হেয়িছল সও খুব বড় স া  জিমদার বািড়র মেয়। 
এখন সই মেয়িটেকও ওই একই বািড়েত ছেলিটর সােথ রেখ িদেয় বেল দওয়া হল তামােক এখন 
থেক এই মেয়িটর সােথ থাকেত হেব আর এর সােথই তামার িবেয় হেব। িকছু িদন যেতই মেয়িট 
ছেলিটর হাবভাব দেখ বঝুেত পেরেছ য এ সিত ই মেন ােণ স াসী হেত চাইেছ। িক  জনেক 
একসােথ ওই বািড়েত রাখা হেয়েছ আর বেল দওয়া হেয়েছ যত ণ ছেলিট িবেয় করেত রাজী না হয় 
তত ণ ছেলিটেক বািড়র বাইের কাথাও ছাড়া হেব না। মেয়িটর কাজই হল ছেলিটেক িবেয় করােত 
রাজী করান। শেষ একিদন মেয়িট িজে স করল ‘আপনার িক সিত ই স াসী হওয়ার ইে ’? 
ছেলিট সে  সে  া ঁবেল িদেয়েছ। মেয়িট তখন বলল ‘িঠক আেছ আিম আপনােক সাহায  করব, 
আর আিম যমনিট বলব আপিন তমনিট কের যােবন। আিম সবাইেক বেল িদি  আপিন িবেয় করেত 
রাজী হেয় গেছন’। মেয়িট সবাইেক বেল িদল ও িবেয় করেত রাজী হেয় গেছ। েন সবারই খুব 
আন । এবার সবাই িনি । মেয়িট িকছু িদন পর বলল ‘আমরা জন বাগবাজাের গ ার ধাের 
বড়ােত যাব’। জিমদার পিরবােরর মেয়, তার সে  দহর ী, পাহারাদাররা আেছ। গ ার পাের িগেয় 
মেয়িট সব পাহারাদারেদর সিরেয় িদেয়েছ ‘আমরা জন এখন গ ার পাের িনিরিবিল গ  করেবা 
তামরা আমােদর কােছ থাকেব না’। সবাই আড়ােল চেল যেতই মেয়িট বলেছ ‘এই েযাগ, এ িুণ 
আপিন গ ায় ঝাপঁ িদেয় সাঁতের ওপাের হাওড়া শেন িগেয় ন ধের পালান। এ িুণ যিদ না 
পালােত পােরন এরপর িক  আপিন আর েযাগ পােবন না’। ছেলিটও গ ার জেলর কােছ নেম 
জল শ করেছ দিখেয় ওখােনই জেল ঝাপঁ িদেয় সাতঁের গ া পিরেয় বলড়ু মেঠ চেল গেলন। 
সখান থেক পের তােক আবার কাশীেত পািঠেয় দওয়া হেয়িছল। পের িতিন খুব নামকরা একজন 
সাধ ুহেয়িছেলন। ঐ মিহলাও জীবেন আর িবেয় করেলন না। এর দশ এগােরা বছর পর ওই মহারাজ 
একবার গ া থেক ান কের উেঠ আসেছন আর সই সময় ওই মিহলাও গ া ান করেত নামিছেলন। 
মহারাজ িসিঁড় িদেয় উঠেত উঠেত যই দখেছন সামেন সই মিহলা, সে  সে  হােত যা ফলুটলু িছল 
সব ফেল ওখান থেক দৗেড় সাজা হাফঁােত হাফঁােত আ েম পৗেঁছেছন।  

 

পরবিতকােল এই কািহনী শানার পর অ  একজন খুব নামকরা স াসী অ  মহারাজেদর 
 করেত  করেলন, িতিন পািলেয় এেলন কন? আসেল িযিন  করেছন তােঁক কখন এই 
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ধরেণর কান পিরি িতর মেধ  পড়েত হয়িন বা তারঁ মেন নারীর ব াপাের কান রকম বলতা িছল না। 
িক  িযিন পািলেয়িছেলন িতিন ভােলা মত জানেতন য তারঁ বলতা িছল। ধ ু বলতাই য িছল না 
তাই নয়, ওই মেয়িট জীবেন তারঁ এত ম ল কেরিছল য কাথাও তারঁ মেন মেয়িটর িত একটা 
কৃত তার ভাব, আর কৃত তার ভাব থেক মেয়িটর িত ক ণার ভাব থেক িগেয়িছল। এখন যখন 
িতিন মিহলািটর মুেখামুিখ হেয়েছন তখন পির ার বঝুেত পারেছন তারঁ মেন মেয়িটর ভাব চাড়া 
মেরেছ। এখন বাচঁার কী পথ? দৗেড় পালাও। যারঁা সাধক, িযিন বেুঝ গেছন এই এই জায়গায় আিম 
িনেজেক সামেল রাখেত পারেবা না আর যত ণ আমার ান না হে  তত ণ এই এই  
আমার পে  মারা ক িবপ নক, চাখ-কান বেুজ সখান থেক সের আসা ছাড়া আর কান পথ নই। 
সইজ  জপ ও জেপর অথ িচ নই একমা  উপায় যটা বািক সব িকছুেক কেট ফেল।  

 

দশ মার চিরে  মারীিচ নােম এক সাধেুক িনেয় এই ধরেণর এক কািহনী আেছ, আর 
আমােদর পর রােত মেনর বলতার িশকার হেয় যাওয়া িনেয় চরু কািহনী পাওয়া যােব। যমন 
িব ািম  ঋিষ এত তপ া করেলন িক  মনকােক দেখই সব তপ া ন  হেয় গল। কারণ 
এতিদেনর রাজা, রাজার এতিদেনর ভাগ বাসনা সব মনকােক দেখ ব ার জেলর মত বিরেয় 
এেসেছ। সইজ  বলা হয় একবার যখন জেন গেল এই জায়গাটা তামার বলতার জায়গা, ওখান 
থেক আেগ পালাও। ঠা র বলেছন কািমনী-কা নই মায়া। আমােদর মেন ভােগর ভাব িগজিগজ 
করেছ। যমিন কান ভাগ  িবষেয়র সামেন পেড়ছ, ওই িবষয় আমােদর টানেবই, িক  ুকরার নই। 
আমােদর ভতর এত ভাগ বাসনা, এত কাম বাসনা রেয়েছ য একট ুযিদ টাপ কউ ফেল দয় সে  
সে  িগেল িনেয় বড়িশেত ফেঁস যােব। আপিন সিত ই যিদ যাগী হেত চান থম কাজই হল যােদর 
মেন সাংসািরক ভাব রেয়েছ তােদর িচ াভাবনা থেক, তােদর স  থেক সব সময় দেূর দেূর থাকেত 
হেব, ভােলা হয় যিদ এেদর সে  বাক ালাপও ব  কের দওয়া যায়। আর যিদ সংসাের থাকেত হয়, 
সমােজ মলােমশা করেত হয় তখন এেদর সে  কথা কম বলনু আর এেদর সব কথােত সায় িদেয় 
যেত হেব, কান তকাতিকেত যাওয়া চলেব না। ি তীয়তঃ চরু জপ আর তার অথ িচ ন কের যেত 
হেব। যত ণ অথ িচ ন না করা হেব তত ণ আধ াি ক ভাব ভতের ঢুেক সাংসািরক ভাবেক কেট 
উিড়েয় িদেত পারেব না। জেপর অথ িচ ন আর ধ ান একই ব াপার। এর সােথ সােথ সাধসু  অব ই 
কের যেত হেব। ঠা র সাধসুে র উপর খুব জার িদে ন। ধ ু য ঠা রই জার িদে ন তা নয়, সব 
সাধু, সব শা ই সাধসু  করেত বলেছন। জপ, জেপর অথ িচ ন আর সাধসু  এই িতনেট একসােথ 
করেত থাকেল তেবই মেন ভ সং ার তরী হেত  করেব। 

  

 আমােদর মেনর মেধ  যত রকেমর সং ার আেছ – ভােলা-মে র সং ার, পাপ-পেূণ র 
সং ার, সম  সং ারেক যত ণ পয  িনিবেশেষ পিুড়েয় ফলা না হে  তত ণ সাধক জীবেন 
এেগানই যােব না। এখন  হল িকভােব এ েলার নাশ করা যােব। পদাথ িব ান বলেছ যখন কান 
তর েক বািতল করেত হয় তখন ঐ তর  য মা ায় আেছ সই একই মা ােত িবপরীত তর  পািঠেয় 
চ  ক ন তরী কের ঐ তর টােক ফািটেয় দওয়া যায়। আমােদর মেন যত রকেমর সং ার সমূহ 

আেছ সবই এই ধরেণর ক ন ি য়া স  তর । আমােদর বাইের য িবশাল জগৎ রেয়েছ, আমরা 
য িচ া করিছ সই িচ ার তর  এই জগৎএর মেধ ও ক ন তরী কের চেলেছ। যিদ বােজ িদেক এই 
তরে র ক ন চেল যায় তখন এেকবাের কাথায় িনেয় য ফলেব টর পাওয়া যােব না। যমন 
তািলবানেদর স দােয়র মেধ  এরা সবাই একই মা ার তর  ছাড়েত থােক আর তােত িনেজও মের 
তার সােথ অপর কেয়কজনেক িনেয় মের সমাজেক ংেসর িদেক ঠেল িদে । এর থেক বাচঁার 
একমা  উপায় এর িবপরীত িচ ার তর  তরী করা। যিদ িহংসা বিৃ  বিশ থােক তাহেল অিহংসা বিৃ  
আনেত হেব। যার মেধ  যিদ নাংরা বিৃ  থােক তখন তার দরকার ভােলা ও সৎেলােকর স  করা। 
যােদর সৎস  হেব না তােদর মেধ  ঐ নাংরা বিৃ েলা থেক যােব। আর এই নাংরা বিৃ  িনেয় যিদ 
বােজ লােকর সােথ ঘুের বড়ায় তাহেল তখন েটা একই মা ােত িমেশ বু   কের সব ফেট বিরেয় 
আসেব। িক  ভােলা লােকর স  করেল ঐ বিৃ িলই নাশ হেয় যােব। সইজ  শ রাচায বলেছন 
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ণিমহ স নস িতেরকা ভবিত ভবাণব-তরেণ নৗকা। সাধসু  করেল সং ার েলা আে  আে  
পা ােত  কের। ভােলা সং ার সবার মেধ ই আেছ আবার খারাপটাও আেছ, এইবার যই সাধসু  
হেত  হল তখন বােজ সং ার েলা ধীের ধীের নাশ হেত আর  কের। সাধক জীবেন আসল কাজ 
হল সাধসু । ঠা র য বারবার সাধসুে র কথা বেল গেছন তার ধাণ কারণ এটাই। 
 

 এখন চাকির সেূ  এমন এক জায়গায় থাকেত হে  যখােন সৎস  করা স ব হে  না, 
অথবা মেন ক ন রা া ঘােট বােস েন কের যাি  তখন ভােলা স  কাথায় পাব, উে  য সব স  
আমােদর কপােল জুেট যেত পাের তােত আমরা হয়েতা িবপেদও পেড় যেত পাির। এর থেক বাচঁেত 
হেল তখন খুব জপ করা  কের িদেত হয়। ত প দথভাবন   - অথ ভাবনা সহ জেপই আমােদর 
সৎস  হেয় যােব। যত ণ জপ করব তত ণ আমােদর সৎস  হেত থাকেব আর নাংরা বিৃ িল 
সামেন আসেত পারেব না। এখােন জেপর ব াপাের পত িল মে র কথা বলেছন না, ই ম  ও 
ই িচ ার থা অেনক পেরর িদেক এেসেছ, পত িলর সমেয় এই থা তখনও আেসিন। এখােন 
পত িল কবল ওঁ ােরর কথাই বলেছন। অব  ও ঁ য কান মে র মতই একিট ম । যােদর এখনও 
দী া হয়িন তারা যিদ িন াস ােসর সােথ ধীের ধীের ও ঁউ ারণ কের, িন াস িনে  গভীর ওঁ, 
িন াস ছাড়েছ আবার গভীর ও ঁ উ ারণ কের, তােতও মে র ফল লাভ হেব। এইভােব ওঁ জেপর 
মাধ েম আমােদর সৎস  হেয় যাে । 
 

 আমােদর মেন রাখেত হেব িবিভ  শে র সংিম েণ ও ঁ তরী হে  না, ও ঁিনেজই য়ং ত  
শ । খয়াল রাখেত হেব ‘ওং’ উ ারণ যন কখনই না হয়, কারণ এই ‘ওং’ এ েটা শে র সংিম ণ 
হেয় যাে  – ‘ও’ এবং অ র ‘গ’ িমেল ‘ওং’ হে । িক  ও ঁএকটা পেুরা ত  িণ এবং ও ঁ ধু 
য িণই নয় এিট একিট ত  অ রও বেট। নতনু একটা সফ  য়ার বিরেয়েছ যখােন ও ঁএর জ  
একটা key ক আলাদা ছেড় রাখা হেয়েছ, ও ঁএর তাৎপযটা এরা িঠক বেুঝেছ য ও ঁএকটা ত  
অ র ও তীক, যমন ক াল লােসর ে  অেনক ধরেণর তীক ব বহার করা হয়, ও ঁহল িঠক সই 
রকম একিট তীক।  
 

 আমরা দখলাম যাগ বলেছ তিুম এভােব ওঁ ার জপ করেল তামার ভতের য সং ার েলা 
আেছ স েলা আর ওপের আসেত পারেব না। উ েনর উপর ভােতর হািড়র জল যমন টগবগ কের 
ফটুেত থােক, তমিন আমােদর মেধ  নানা রকেমর িবচার, িচ া ভাবনা সব সময় টগবগ করেছ। 
ওঁ ােরর জপ কের িক হয়, মেনর ভতর এই টগবগািনটা ব  হেত  কের। িক  পত িল এর থেক 
আেরা অেনক এিগেয় বলেছন – ততঃ ত  েচতনািধগেমাহপ রায়াভাব ।।২৯।। এর অথ 
হল, যিদ এইভােব চরু জপ ও জেপর অথ িচ ন করা হয় তাহেল তখন েটা িজিনষ হেব। ততঃ 
ত  েচতন, আমরা এখন পরা   চতন হেয় আেছ, পরা   মােন বাইের, আমােদর চতনা সব সময় 

বাইেরর জগেত ঘুের বড়াে । মমতা িক করেলন, বু বাব ুিক করেলন, মনেমাহন িসং, সািনয়া গা ী 
িক বলেলন, তেলর দাম কন বাড়ল, ক িঠক, ক ভলু করল সারািদন আমরা এই িনেয়ই আেছ, 
পরিন া আর পরচচােকই ধান উপজীব  কের আমােদর চতনা সব সময় পরা   চতন হেয় আেছ। 
িক  জপ করেত করেত আর তার সােথ জেপর অথ িচ ন করেত করেত ততঃ ত  েচতন, মনটা 
ভতেরর িদেক েবশ কের যায়, তখন আর কা র সােথ বশী কথা বলেত ভােলা লাগেব না, 
আেজবােজ লখা পড়েত ভােলা লাগেব না, এখােন সখােন ঘারাঘুির করেত ভােলা লাগেব না। তার 
সে  ি তীয় িক হয়? অিপ অ রায়াভাব , যখন মা ষ যাগ সাধনার পেথ যা া  কের তখন তার 
অেনক রকেমর িব  আেস, সম া আেস, এই িব  ও সম া েলা ও ঁজপ করেল কেট যায়। ও ঁজপ  
আর এর অেথর ধ ান যাগ সাধনার সম  িব  বা ব ন েলােক িতহত কের। যােদরই চরু 
সাংসািরক ঝােমলা, নানা রকম িব  হেতই থােক তারা যিদ এই েটা – চরু জপ আর জেপর অথ 
ভাবনা করেত থােক তাহেল এই েটা িব  ও সম া কেম যােব। ত   চতেন মন আে  আে  
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ভতেরর িদেক ঢুেক গল, এরপর বাইেরর জগেতর ব াপাের আ হ কেম যায়, এর সােথ জীবেনর 
অেনক সম া ও িব ও কেম যায়।  
 

যাগ সাধনার িব  সমহূ 
 আমােদর জীবেনর িব  বা সম ার শষ নই। িবে র কথা বলেত িগেয় পত িল য সূ টা 
িদে ন এিট আমােদর সকেলর পে ই অত  েয়াজনীয়। একটা বড় সেূ  পত িল বলেছন – 
 

 ব ািধ ানসংশয় মাদাল িবরিত াি দশনাল - 
 ভিূমক ানবি ত ািন িচ িবে পাে হ রায়াঃ।।৩০।। 
 

 রাগ, মানিসক জড়তা, সে হ, উদ মরািহত , আল , িবষয়তৃ া, িমথ া অ ভব, একা তা না 
হওয়া ইত ািদ – এ েলাই িচ িবে েপর ধান কারণ। সব থেক পণূ হল যাঁরাই যাগ পেথ 
সাধন ভজন কের আধ াি ক জীবন-যাপন কের মহা া হেত চাইেছন, তাঁরা যখন যাগ পেথ নামেবন 
থেমই তােঁদর নানা রকেমর সম া আসেত  কের দেব। এ েলাই যােগর িব । যাগপেথ িক 

িক িব  আেস এবং সব সাধেক িক িক সম ার স খুীন হেত হয় তার একটা তািলকা িদেয় িদেলন। 
 

 থেমই বলেছন ব ািধ র কথা। বিশর ভাগই যারা সাধক জীবেন েবশ কের তােদর আজেক 
র, কালেক সিদ, তারপর কামর ব াথা, নানান রাগ লেগই আেছ। সবটাই য মেনর ব াপার তা 

নয়, িক  িব  েপ এ েলা আেস। যারাই সাধক জীবন  কেরন তােঁদর সব থেক বড় িব  হল 
ব ািধ। জপ-ধ ান করেল ব ািধ হেবই, এটাই যাগ িব । জপ আর তার অথ িচ ন করেল ব ািধ েলা 
কেম যায়। ান – ান হল শরীেরর ক ন, যারাই খুব জপ-ধ ান করেত  করেব তােদর শরীের 
ক ন হেব। িক  িকছু িদন পের এই ক ন ব  হেয় যায়। সংশয় – মােঝ মােঝ মেনর মেধ  সে হ 
হয় আেদৗ ভগবান বেল িকছু আেছ িকনা, আ া বলেত আদেপ িকছু হয় িকনা, ইত ািদ। সংশয় হল 
যােগর একিট ধান িব । ঠা েরর উপর যিদ সংশয় না হয়, যােগর ব াপাের যিদ সে হ না হয় 
তাহেল বঝুেত হেব আপনার কাথাও িকছু গালমাল হে । এই কথা যাগীেক বলা হে , পাড়ার 
লাকেদর বলা হে  না। যাগ পেথ অেনকটা এিগেয় যাওয়ার পর মেন একটা সে হ আসেবই – 
আিম এইভােব আমার জীবনটােক ন  করিছ না তা, জীবেন কত আেমাদ আ াদ িছল আর এই 
জীবনটাই তা শষ, সব ছেড় িকেসর জ  আমার জীবনটা ন  করিছ! এই ধরেণর সংশয় আসেবই। 
এই সংশয়েক ক দরূ করেব? জপ-ধ ান, জপ-ধ ােন লেগ থাকেল এই সংশয় এেলও এেক বশী দরূ 
এেগােত দেব না। যাগীর জীবেন যিদ কান সম া না আেস তাহেল বঝুেত হেব তার সাধনায় িকছু 
গালমাল আেছ নতবুা সাধনাই  হয়িন। যােগ নানা রকেমর িব  আসেবই, লাকিন া, এমন িকছু 
হেয় গেল য আপনার নােম অেনক কল  হেয় গল, হয়েতা জীবেনর সংশয় দখা িদল। যারা সাধ ু
হেয় যান, দখা যায় শেষর িদেক, সারাটা জীবন সাধজুীবন কািটেয় শেষ তাঁর মেন িনেজরই একটা 
অি ে র স ট এেস যায়। সংশয় হল আধ াি ক জীবেনর মাইলে ান, অেনক িদন সাধনা করার পর 
মেন যিদ সংশয় এেস যায় তাহেল বঝুেত হেব য স আধ াি ক পেথ এেগাে । ঠা েরর জীবেনও 
এই সংশয় আমরা দখেত পাই। শরীর যাবার পাঁচ বছর আেগও ঠা র মা কালীর সামেন দািঁড়েয় 
বলেছন ‘মা, নেরন বলেছ এ েলা নািক আমার মেনর ভলু, তইু িক আমােক বাকা বানািল’! কেব 
বলেছন? তারঁ অৈ ত িসি  হেয় যাওয়ার পের এই কথা বলেছন। মা কালী যখন বলেলন ‘নেরন সব 
মানেব’ তখন ঠা েরর মন শা  হল। মাদ – এখােন মাদ বলেত বাঝাে  ইি েয়র িবষয় ভােগর 
িত হৃা, যােগর পথ থেক সের এেস জগেতর ভােগ নেম পড়া। সাধক জীবেন এিটও একিট 

িবরাট বাধা। মাংস, মদ, টিলিভশেনর নানা অ ান, িমি  িমি  গান, এই ধরেণর য কান ইি েয়র 
রসা াদন থেক সাধকেক অেনক দেূর থাকেত হেব। যাগী, স াসীেদর পে  এ েলা য কী চ  
সম া ক না করা যায় না। যত েলা িব  আেছ তার মেধ  মাদ আর তারপেরই আল , এই েটা 
সাধনার জীবেন ধান অ রায়। আল  মােন অলসতা, আল  আবার ভােব আেস একটা মানিসক 
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আল  আর ি তীয় শারীিরক আল । শারীিরক আল  হল – বসেত ভােলা লাগেছ না, কাল থেক 
 করা যােব এখন একট ু েয় িনই, আর মানিসক আল  হল বেস আিছ িক  জপ ধ ান করেত 

ভােলা লাগেছ না, মনটা থ হেয় পেড়। ীমাও বলেছন, ভারেবলায় তারঁ ওঠার অভ াস িছল, িক  
শরীর খারাপ থাকার দ ন একিদন উঠেত পােরনিন। পেরর িদন তাঁর মেন হল আেরকট ুনা হয় ঘুিমেয় 
িনই। মাদ জগেতর খেভােগর িদেক টেন িনেয় যায়। যাগী ও স াসীেদর এমিনেতই লাকসমাজ 
স ান দেব, যাগ অ শীলেনর জ  তারঁ িবেশষ িকছু িকছু শি  আেস, ান বিৃ  হয় এেত লােক 
আরও স ান কের। তখন অেনক লাকজনও জুেট িগেয় তায়াজ করেত  করেব। কাচঁা যাগী তখন 
সই েযােগ ভােগ নেম পেড়।  

 

র  মুিন খুব তজী যাগী িছেলন। ওখানকার রাজা একিদন নেছন েটা পািখ আকাশ পেথ 
কথা বলেত বলেত উেড় যাে  – এখন য যা পণূ  করেছ সব র  মুিনর কােছ যাে । কথা েন 
রাজা খুব অবাক হেয় র  মুিনর খাঁজ করেত লাগেলন। দখেছন র  মুিন গ গািড়র চাকায় হলান 
িদেয় বেস আেছন। রাজা তােঁক বলেলন ‘আপিন কী ান পেয়েছন আমােক বলনু’। েন র  মুিন 
রাজােক ভািগেয় িদেলন। রাজা এবার স তার ক ােক িনেয় এেস বলেছ ‘এ আপনার দাসী, আপনার 
সবা করেব, এেক আপনার কােছ রেখ িদন’। ক ািটেক দেখ র  মুিন সে  সে  রাজােক উপেদশ 
িদেত  করেলন। এই কািহনীর আেরকিট ব াখ া হল, যখন মা ষ িনেজর মেয়েক কা র হােত দান 
কের দয় তখন এটাই বাঝায় আিম আপনােক উ তম  স ান িদলাম, এর থেক বশী স ান 
দওয়ার আমার আর িকছু নই। িক  এখােন র  মুিন একজন ানী, ানী যিদ কা র 
মেয়েক নওয়ার পর যিদ বেল এবার আিম তামােক উপেদশ িদি , যােক  িমিনট আেগ ভািগেয় 
িদেয়িছেলন, তাহেল বািক যাগীেদর ে  কী হেব ক না করা যায় না। এটাই মাদ – টাকা, 
পয়সা, মান স ান যাগীর চরেণ অপণ করবার জ  সব লাইন িদেয় দািঁড়েয় আেছ। লাইন যত বড় 
হেব যাগীর মন তত উৎফু  হেব। ছ েবশী সাধেুদর িনেয় এখােন বলা হে  না, এ েলা পাওয়ার 
জ ই সাধরু ভক িনেয়েছ। িক  এখােন যারঁা আসল সাধ ুতােঁদর কথা বলা হে , আসল সাধ ুহেলই 
তােঁদর কােছ এটাই িব  হেয় আসেব আর নানান প িনেয়, কখন ব ািধ হেয় আসেব, কখন শরীেরর 
ক ন িনেয় আসেব, কখন আল  েপ আসেব, কখন ভাগ েপ আসেব, কখন জনেসবা করার ই া 
হেয় আসেব। উে  হল আপনােক যাগ পথ থেক সিরেয় দওয়া।  
 

এরপর আবার আেছ াি দশন – আধ াি ক সাধনায় াি দশন একটা মারা ক ব াপার, 
অেনেকই আেছন যাঁরা থম থম দী া িনেয় িকছু িদেনর মেধ ই ঠা র মােয়র দশন পেত  
কেরন। এেঁদর কােছ মেঠর মহারাজরা সিত ই অভাগা, সাধরুা সই কেব ঘরবািড় ছেড় িদনরাত 
ঠ েরর কাজ কের যাে ন িক  মি ের ঠা েরর মুিত আর দওয়ােল ঠা েরর ছিব ছাড়া আর িকছুই 
দখার সৗভাগ  হয়িন। রাজেযাগ এইসব ব াপাের এেকবাের পির ার, থেমই বেল িদে  তামার 
িক  াি  দশন হেব। তামার মেন হেব আিম ঠা রেক দখিছ, আমার জ ািত দশন হে , তামার 
মেন হেব আিম ও ঁ নেত পাি । এ েলা হেল তামার জ  একটাই উপেদশ, আেগ ভােলা কের 
খাওয়া দাওয়া কর, একট ুশরীর চচা কর, ডা ার দখাও। যারা খুব আেবগ বণ, ভি েত এেকবাের 
গদগদ ভাব অথচ মন কািমনী-কা েন পেড় রেয়েছ, তােদরই এইসব াি দশন বিশ হয়। এই ধরেণর 
দশন হেল বঝুেত হেব তার মানিসক রাগ আেছ। মজার ব াপার হল, যারা মানিসক রাগী আর যারা 
িঠক িঠক যাগী তােদর মেধ  অেনক ব াপাের িমল থােক। এখােন বলেছন াি দশন যােগর িব । 
াি দশেনর িঠক আেগ আেছ সংশয়, যখােন ামীজী ম ব  করেছন ‘আমােদর এই যাগিব ান-

িবষেয় িবচারজিনত িব াস যতই থা ক না কন, যতিদন দরূদশন-দরূ বণািদ অেলৗিকক অ ভিূত না 
আিসেব, ততিদন এই িবদ ার সত তা িবষেয় অেনক সে হ আিসেব। এই িলর একট ুএকট ুআভাস 
পাইেল মন খুব দঢ়ৃ হইেত থােক, ইহােত সাধক আরও অধ বসায়শীল হয়’। ামীজী বেলই িদে ন 
তামার মেন য সে হ বা সংশয় এেসেছ এটা চেল যােব যিদ তামার মেধ  যাগ িসি  আেস। আবার 
াি দশেনর কথাও বলেছন। যিদ কউ ঠা েরর ধ ান কের ঠা েরর দশন পায় তাহেল িক কের বঝুেবা 
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এটা িদব  দশন নািক াি দশন? একিদেক ামীজী বলেছন তিুম এেগা  বেলই তা তামার এই 
ধরেণর দশন হে । অ  িদেক যাগ বলেছ এটা াি দশন। ব াখ াকাররা বলেছন ি েত যমন 
রজত াি । িক  তার আেগই বেল দওয়া হেয়েছ িবক  িবপযয়, িবক  মােন য িজিনষটা আদেপই 
নই সই িজিনষটাই তিুম দখছ। এই য অেনেক ঠা রেক দখেছন, ীমােক দখেছন এ েলা িক 
িবক  নািক াি দশেনর িদেক িনেয় যাে ? এইজ ই র দরকার। এখােন ই আমােদর চ  
সাহায  কেরন, একমা  ই বেল দেবন তামার এটা াি দশন নািক তিুম িঠক পেথ এেগা । 
ামীজী বলেছন াি দশন মােনই িবক । যত ণ একটা অব ায় না পৗেঁছ যাে  তত ণ এ েলা 

িবরাট সম া সিৃ  কের।  
 

তার মেধ  সব থেক মুশিকল হল অল ভিূমক ানবি ত ািন, যাগী একটা উ  অব ায় পৗেঁছ 
যাওয়ার পেরও সখান থেক তারঁ পতন হেয় যাওয়া। এটাই পের তােঁক ব ািধ ােন িনেয় চেল যােব। 
থম কথা আপিন এেগােত পারেবন না, ি তীয় কথা যখােন পৗেঁছেছন সখান থেক পতন হেয় 

যােব। বশীর ভাগই যারা জপ-ধ ান করেছ, যাগ সাধনা করেছ তারা জানেতও পাের না কখন উ  
অব া থেক নীেচ পেড় গেছ। আচায শ র উপমা িদে ন একটা বল িসিঁড় থেক যখন পড়েত থােক 
তখন ধােপ ধােপ পড়েতই থােক, নীেচ না পড়া পয  থামেতই চাইেব না। যােগর পেথ এিট একিট 
িবরাট বড় সম া। যােগ -চারিদন যাগ সাধনা না হেল মেন নেব িক  সাধনা কের যখােন 
পৗেঁছছ সখান থেক তামার যন পতন না হেয় যায়। কারণ উপের পৗছঁান জীবেন সব সময়ই 
খকর িক  উপর থেক নীেচ পেড় যাওয়াটা অত  ক দায়ক। অ  িদেক এটাও বলা হয় যখন জানা 

হেয় যায় উ  অব াট কী, তখন সই অব ায় যাওয়ার একটা তী  ই া থােক। িক  যাগদশেন য 
ভিূমেক একবার যাগী ল  কেরেছন সই ভিূম থেক পতন হওয়াটা কখনই বা নীয় নয়। এ েলা 
িকেস আটকায়? জপ আর তার অথ ভাবনা করেল। এখন যা িকছুর দশনই হাক না কন, রাজেযােগর 
একটাই পরী া এেত িক তামার িচ বিৃ  িনেরাধ হে ? মেনর মেধ  িচ া বা বিৃ  যিদ এখনও 
উঠেতই থােক আর সব রকম দশনও যিদ হেত থােক তাহেল বঝুেত হেব মি ে  িনঘাৎ গালমাল 
আেছা। তিুম া হেয় যেত পােরা, িব  ু হেয় যেত পােরা িক  তামার একটাই পরী া, িচ বিৃ  
িনেরাধ হেয়েছ িকনা।  

 

এর পেরর িব  একা তা লাভ না করা আর একা তা লাভ কেরও ধের রাখেত না পারা। 
যখােন মন িদে  সখােন মনেক ধের রাখেত পারেছ না, তার মােন তার ভতের এখনও গলদ 
রেয়েছ। তেব এর থেকও বােজ অব া হল একা তােক ধের না রাখা, একা তা থেক পতন হওয়া 
আরও বােজ। একটা উ  অব া থেক পতন হওয়াটা যােগর একটা সাধারণ সম া। বলা হয় সমািধর 
সব থেক উ  অব া, মােন ার মতন অব ােত চেল গেল সখান থেকও পতন হওয়ার স বনা 
সব সময় থাকেব। সইজ  যাগশাে  বলা হয় আপিন কত উ  অব ায় চেল গেলন তার কান 

 নই, পবতােরাহীরা যখন পাহােড় উঠেত থােক তখন কটা পাহােড়র চড়ূায় উঠল সিদেক না 
তািকেয় বিশ নজর দয় য পয  উেঠেছ সখান থেক পতন যন না হেয় যায়। যাগও এই একই 
সাবধাণ বাণী উ ারণ করেছ। বিশর ভাগ আধ াি ক জীবন এই ধরেণর পতেনর ফেল হািরেয় যায়। 
এই এই িব  আেছ আর এ িল থেক পতন আসেবই, পত িল এেকবাের তািলকা িদেয় িদেয়েছন – 
এই এই কারেণ তামার পতন হেত বাধ । এরপের আেরকিট মারা ক িব  িচে র িবে প। রা া িদেয় 
যাি  সামেন এমন একটা িকছু নজেরর মেধ  চেল এেলা আর সে  সে  আমার মনটা ল  থেক 
চু ত হেয় গল। 
 

অসমািহত িচে র ল ণ 

সমােজ সবাই যাগী হয় না, যারা যাগী নয়, যােগর অভ াস যিদ না করা হয় তাহেল তােদর 
জীবন কীভােব চলেছ? আসেল যাগীরা সব সময় চ া কেরন মেনর বিৃ েলা কীভােব কমান যায়, 
মেনর বিৃ  কমােনার চ া থাকার জ  যাগীর জীবন একা তাপণূ হয়। যাগী যা িকছু কের সেচতন 
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ভােব কেরন আর খুব িচ া ভাবনা কেরই সব িকছু করেছন। এখােন আমরা যাগীেদর কথাই বলিছ, 
স াসীেদর কথা বলা হে  না। যাগী হওয়ার জ  সবাইেক য স াসী হেত হেব তা কখনই নয়, য 
কান লাকই যাগী হেত পাের। এখােনই সাধারণ মা ষ আর যাগীেদর মেধ  পাথক  হেয় যায়। যারা 
যাগ সাধনা করেছ না, যারা যাগী নয় তারা কান িকছুই সেচতন ভােব করেব না। িক  যাগী যখন 
খাওয়া-দাওয়া করেছন তখনও িতিন সেচতন য আিম খাি । যখন িচ া-ভাবনা করেছন তখনও সজাগ 
হেয়ই িচ া-ভাবনা করেছন। সেচতন ভােব িকছু করা মােনই মন একা । সাধারণ মা ষ িক  সব 
িকছুই অবেচতন ভােব যে র মত বােহ কের যাে , তার মেধ  কখন সখন িনেজর ভােলা লাগার ব র 
উপর মন একা  হে  কখন হে  না, কখন খুব িন া আবার কখন করেত হেব তাই করেছ। সাধারণ 
মা েষর জীবেন সব িকছুই আেছ, এেকবােরই য এেলােমেলা তাও নয়, অেনক িকছুেত গাছান 
পিরপািট আেছ আবার অেনক ব াপাের এেলেমেলা, অেনক ে  একা , তেব বশীর ভাগ ে  মন 
ছিড়েয় িছিটেয় থােক। তার মােন জীবন ই রকম চেল। আসেল যাগী য কাজটাই কেরন সখােন 
তারঁ মন পেুরা িনয় েণ থােক। এর থেকই পির ার বাঝা যায় য জীবন  ভােব চেল, একটােত 
জীবন বােহ চেল যাে , এটাই সংসারীেদর জীবন। আর ি তীয় যাগীেদর জীবন, যাগীেদর জীবন 
মােন পেুরাটাই যু  জীবন। গীতায় ভগবান বলেছন নাি  বিু রযু  ন চাযু  ভাবনা। ন 
চাভাবয়তঃ শাি ঃ অশা  তঃ খ  ।। এখােন উে াটা বলেছন, যারা অযু  অথাৎ যারা যাগী নয় 
তােদর মেন কান িবচার নই, যােদর িবচার নই অথাৎ যােদর মন সমািহত নয়, তােদরই অশা  
জীবন। জীবন অশা  হেল জীবেন কান খ আসেব না। সাধারণ জীবন আর যাগযু  জীবেনর পাথক  
এক কথায় বলেত গেল সাধারণ জীবন বােহ চেল যাে  আর যাগীর জীবন সমািহত জীবন। এখন 
যিদ কউ বেল জীবন বােহ চেল গেল অ িবধার িক আেছ? অ িবধা হল, জীবন বােহ চলেত 
থাকেল তামার মন সমািহত থাকেব না, অসমািহত জীবন মােনই বিু র িবকাশ হেব না, বিু র িবকাশ 
না হেল িবষয়তৃ ায় মন সব সময় অশা  হেয় থাকেব, অশা  মন মােন জীবেন কান িদন শাি  
আসেব না।  
 

িক  যাগ কী বলেছ? ঃখেদৗমন া েমজয় াস াসিবে পসহভবুঃ।।৩১।। এর 
আেগ যত িবে র কথা বলা হেয়েছ স েলা সবই বিহজগেতর িব  – পির ার বাঝা যাে  জপ ধ ান 
করেত বসেলই ঘুম পাে , আসেন বসাও হেয়েছ িক  জপ করেত ইে  করেছ না, সকােল উেঠ জেপ 
বসেব িক  িবছানা ছেড় উঠেত ইে  করেছ না। এর থেক আরও খারাপ হল মনেক একা  করেত না 
পারা – এেকই বেল অসমািহত িচ । সব সময় য অসমািহত িচে ই জীবন চলেছ তা নয়, কখন 
অনাস  জীবনও চলেছ আবার কখন আস  জীবনও চলেছ, কাথাও কাথাও খুব িন া আেছ আবার 
কান কান ে  িন া ছাড়াই সব িকছু কের যাে । িক  মূল হল এেদর জীবন বােহ চেল যাে । 
যখন কিবতা বা গান িলখেছ সটাও বােহ িলেখ যাে । িক  যাগীর মন স ণূ একা  আর 
সমািহত। যাগী য কাজটাই কেরন সটা িতিন জেন বুেঝ একা  ভােবই কেরন। এমন িক দাতঁ াশ 
করা পয । আমরা যখন জামার বাতাম লাগাই তখন আমরা িক  সেচতন থািক না য এখন আিম 
জামার বাতাম লাগাি । সমািহত িচ  যিদ না হেয় থােক, মন যিদ পেুরা একা  না হয়, েত কিট 
পদে েপ যিদ সজাগ না থােক তাহেল বেুঝ িনেত হেব তার জীবন বােহ চলেছ, যাগী হেত তার 
অেনক িদন অেপ া কের থাকেত হেব। ঘুম থেক জাগার পর আিম িক সজাগ থাকিছ য আিম 
এইভােব উেঠ বসিছ? যাগী ঘুম থেক ওঠার সময়ও সজাগ, আমােক বা ঁ িদেক কাত হেয় ডান হােত 
ভর িদেয় শরীরেক সাজা করেত হেব। যাগী কখন বা ােদর মত   কের লািফেয় িবছানা থেক 
উঠেবন না। সারা িদন য কাজটাই করেছন েত কিট কােজই চ  সজাগ। কাজ করার সময়ও যিদ 
সজাগ না থােক তাহেল থম ধা া আসেব ঃখ  । মা েষর জীবেন ঃখ কন? কারণ স সমািহত 
নয়। গীতার ি তীয় অধ ােয় যখােন ি ত ে র ল ণ বলা হে  সখােন এই কথাই ভগবান অজুনেক 
বলেছন – অশা  তঃ খ   - িযিন অশা  তার খ কাে েক আসেব! আর শাি  কখন হেব? যখন 
সমািহত িচ  হেব – িচ  যখন একা  হয় তখনই শাি  আেস।  
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তাই বেল িক যাগীর জীবেন কখন ঃখ আসেব না, কান অশাি  আসেব না? একশবার 
আসেব, িক  ঃখ, অশাি  যাগীেক শ করেব না। কন শ করেব না? একা  িচ  বেল। সমািহত 
িচ  হওয়ার জ  যাগীর মন এত শি মান হেয় যায় য, ঃখ অশাি  এ েলা িপছেল বিরেয় যায়। 
সাধারণ মা ষ সামা  একট ু ঃেখই চপুেস যায়, কারণ স বােহ চলেছ। বল িচ , অসমািহত িচ , 
একা তার অভাব এ েলা একই িজিনষ। এ েলা থাকেল থম ধা া মারেব ঃখ িদেয়। তাও তা 
অেনেক জীবেন চরু খ পায়। িন য়ই খ পায়, এেত কান সে হ নই। জীবেন িক কম খ আেছ! 
একজন পিত তা ী থেক ামী য খ পায়, বাধ  স ান থেক বাবা-মা য খ পায় এই খেক 
কউ অ ীকার করেত পারেব না। আমােদর আচাযরাও এই খেক অ ীকার করেছন না, ধ ুবলেছন 
েখর েত কিট িব র পছেন এক মণ কের ঃখ আসেছ। য মা ষ েখর সময় আনে  উ িলত 

হেয় ওেঠ সই মা ষ িক  খ সের গেল ঃখ সাগের িনম মান হেয় যােব। অিত সাধারণ সাধারণ 
িবষেয় ঃখ বাধ তােদরই আেস যােদর িচ  সমািহত নয়।    
 

 তারপের আেছ দৗমন  – দৗমন  মােন মানিসক ঃখ। কান কারণ নই িক  সব সময় 
মন খারাপ কের থাকা। িকছুই হয়িন, িক  অকারেণ মন খারাপ কের থাকেব। থম ঃখটা বা িবক, 
টাকা-পয়সার অভাব হেয় গল, শরীের ব ািধ এেস গল, এেত য ঃখ হয় সটা বা িবক। িক  
দৗমন  হল মানিসক স াপ, একটা অদৃ  িকছুর আশ ায় আতে  থাকা। আর িক হয় – 
অ েময়জয় , অেনেকর দখা যায় শরীেরর অ েলা কাপঁেত থােক, কান কারণ নই হাত েটা 
কাপঁেত থােক। এ েলা শারীিরক বলতার ল ণ, শরীর বল থাকেল হাত পা কােঁপ। যাগ অভ াস 
করেল শরীেরর কাপঁাটা ব  হেয় যায়। অেনেক বেস বেস পা নাড়ােত থাকেব। হির মহারাজ ( ামী 
তরুীয়ান জী) একবার এক মােড়ায়ািরর বািড়েত চাদঁা সং েহর জ  িগেয়িছেলন, হির মহারােজর 
সামেন বেস ঐ মােড়ায়াির বেস পা নািড়েয়ই যাি ল। হির মহারাজ হঠাৎ এমন চিঁচেয় বেল উঠেলন – 
‘পা নাড়া ব  ক ন’। এরপের শঠজী আর চাদঁা দয়! মহারাজ চাদঁা না িনেয়ই চেল এেলন। যাঁরা 
সমািহত িচ  তাঁেদর সামেন বেস যিদ কউ পা নােড় সটাও তাঁরা স  করেত পারেবন না। এ েলাই 
ল ণ, য ল েণর সাহােয  বাঝা যাে  আপনার িচ  সমািহত নয়। আপনার মন যত বিশ একা  
হেব আপনার শারীিরক নড়াচড়া তত কেম আসেব। িতন চার বছেরর বা ােদর ে  দখা যায় সব 
সময় তারা হাত পা নািড়েয়ই চেলেছ। িশ েদর ে  এ েলা অতটা অেশাভন নয় িক  চি শ প াশ 
বছেরর কউ যিদ হাত পা নাড়েতই থােক তখন আর সটা শাভনীয় থােকনা, বাঝা যাে  তার মন 
চািরিদেক ঘুের বড়াে । আেরকিট ল ণ াস াসিবে প, অিনয়িমত াস- াস। আমরা যখন হঠাৎ 
কান কারেণ ভয় পেয় যাই বা রেগ যাই তখন ল  করেল দখা যােব আমােদর িনঃ াস ােসর 
গিত পাে  গেছ। সব সময় ঃখ অ ভব করা, মন সবদা অবসাদ  হেয় থাকা, শরীেরর িবিভ  
অে র ক ন, অকারেণ হাত-পা নাড়া, আর অিনয়িমত িন াস- াস পড়া এ েলাই অসমািহত িচে র 
ল ণ। আমরা যারা যাগ পেথ এেগােত চাইিছ তােদর উে ে  যাগশা  বলেছ, যাগ পেথ যিদ 
এেগােত চাও তাহেল তিুম যিদ জপ কর আর তার সােথ সােথ যিদ জেপর অথ ভাবনা কর তখন তিুম 
িকছু িকছু িব  থেক রহাই পেয় যােব। থম িব  হল ব ািধ ানািদ অথাৎ রাগ ব ািধ এ েলা 
তামার আর িব  েপ আসেব না। পেরর ধােপ বলেছন এ েলা যিদ তিুম না কর, দী ািদ িনেয় তিুম 
যিদ খুব জপ ধ ান না কর তখন িক  তামার ঃখ আসেব।  
 

 যেদর সমািহত িচ  তােদর অত সহেজ ঃখ হেব না। তেব ঃখ-ক  িক আসেব না? জপ 
ধ ান যারঁা করেছন তােঁদরও িন য়ই মেন ক  আসেব। মন িক এিদক ওিদক যােব না? িন য়ই যােব, 
িক  সে  সে  আবার সাজা হেয় যােব। কারণ মনও কৃিতর মেধ । যাগ কখনই বলেব না য 
সমািহত িচ  হেয় গেল তামার পােড়া বািড় পাকা বািড় হেয় যােব। ঃখ একটা হেব, িক  মানিসক 
স াপ হেব না, মেনর অবসাদ কখনই আসেব না। তেব তার শারীিরক হঠাৎ কান িবপযয় হেল সামা  
সমেয়র জ  অবসাদ হেব িক  একট ুনেড়ই আবার িঠক হেয় যােব। কারণ যারঁ িচ  সমািহত মেনর 
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উপর তারঁ পণূ িনয় ণ এেস যােব। হাত পা কাপঁা, শরীর কাপঁা কান ভােলা সাধরু মেধ  কখন দখা 
যােব না। কারণ শরীেরর ক ন সরাসির ায়ুর ারা িনয়ি ত, ায়ুেক আবার চালাে  মি , মি েক 
িনয় ণ করেছ মন। একা  মন মােন মন িনি য়, মন ি য়াহীন হেয় পড়েল মি ও িনি য় হেয় 
পড়েছ, মি  িনি য় হেয় পড়া মােন ায়ু ি য়াহীন হেয় গল, ায়ু ি য়াহীন হেয় গেল শরীর নড়েব 
না। তাই এক আসেন টানা ঘ টা যিদ না বসেত পাের তাহেল বঝুেত হেব মন এখন একা  হয়িন। 
িক  আমােদর পাচঁ িমিনট পেরই একট ু ঘাড় চলুাকােব, একট ুপা চলুকােব, কান চলুকােব, িন াস-

াসও অিনয়মত হেব। এ েলা আর িকছুই না, এর একমা  কারণ মেনর একা তার অভাব। যাগ 
অভ াস কের মন একা  হেয় গেল এই ধরেণর িকছু হেব না। আজেকর িদেন যিদ বলা হয় তখন 
বলেব জপ ধ ান করেল াড সারািদর মত কান রাগ আর হেব না। যাগ অভ াস করেল সিত  
সিত ই রাগ ভাগ অেনক কেম যােব। এখােন যারঁা দড়-  ঘ টা এক নাগােড় শাে র কথা েন 
যাে ন তােঁদর কথা নেল অেনক স াসীরাই অবাক হেয় বেলন, এনারা এত ণ শােনন কী কের! 
আেমিরকানেদর attention span িতন িমিনট, ব ােক য কান িবষেয় যা বলার িতন িমিনেট বেল 
িদেত হেব। িতন িমিনট বলার পেরই একটা িবরিত িদেত হেব। সই তলুনায় ভারতীয় ছা েদর 
attention span দশ িমিনট। এখােন ব া একটা িবষেয়র উপর দশ িমিনট বেল যেত পােরন। দশ 
িমিনট বলার পর একট ুঅ  সে  ঘুের মূল িবষেয় এেস আবার দশ িমিনট বেল যেত পােরন। িক  
এখােন দড় ঘ টা একই িবষেয়র উপের বেল যাওয়া আর সটােক মনেযাগ িদেয় েন যাওয়াটা অত  
কিঠন কাজ। তার মােন, যারঁা এখােন শা  অধ য়ন করেছন তাঁেদর মন অেনক কি ত হেয় গেছ।  
 

আপনােক এেস কউ যিদ বেল ঠা েরর ছিবর িদেক তাকােলই তার চাখ িদেয় জল পেড় 
তােক বলনু আপিন আসেন বেস একট ুজপ ক ন তা।  ঘ টা যিদ আসন না পাে  বসেত পােরন 
তাহেল বঝুেত হেব আপনার মন একা  হেয়েছ। ভি েযাগ আর রাজেযােগ কান পাথক  নই, এরা 
পর র স ক যু । রাজেযাগ যা যা েণর কথা বলেছ ভি েযােগ য ভ  হেব তারও এই একই 
ণাবলী থাকেত হেব। কমেযাগী বলেছ আিম রাজেযাগ কির না আিম কমেযাগী, খুব ভােলা কথা। িক  

তােক যিদ  ঘ টা টানা বসেত বেলন আর যিদ না বসেত পাের তাহেল বঝুেত হেব স কমেযােগও 
ফািঁক িদে । রাজেযাগ হল সবার শষ পরী াগার, এখােন এেস সবার পরী া হেয় যােব তা তিুম য 
পেথই যাওনা কন, স পেথ তিুম িঠক িঠক চলছ িকনা সব রাজেযােগ এেস ধরা পেড় যােব। সইজ  
বলা হয় Raja Yoga is the ultimate Testing Laboratory of every kind of 
spirituality. এখােন কা র রহাই নই, যতই বলুক আমার পথ আলাদা, আমার ভাব আলাদা, 
রাজেযােগ এসব িকছু খাটেব না, েত েকর পরী া এখােন হেয় যােব, আর স িঠক না বিঠক সব 
রাজেযােগ এেস ধরা পেড় যােব। আিম খাল-করতাল িনেয় হিরেবাল হিরেবাল করেত পাির, িদেন 
বার গ া ান কির, মি র মি ের সারািদন ঘুের বড়াই িক  এ েলার ারা মাণ হয়না য আিম 

একজন ভ  বা যাগী। ভ  মােন টানা -ঘ টা আসেন বসেত হেব, অবসাদ  কখনই হেব না, যতই 
ঝড়ঝা া আ ক কখনই স টেল যােব না, শরীেরর কান ধরেণর নড়াচড়া বা ক ন হেব না আর 
াস- াস ছে াব  হেয় চলেব।  

 

বিৃ র সংখ া কমােনা এবং মন একা  করার িবিভ  উপায় 

 তাহেল এ েলা িকভােব িঠক করা যায়? পত িল বলেছন এ েলা এমিনেত কখনই সারােনা 
যােব না। এ েলা থেক বাচঁার জ  একমা  উপায় তৎ িতেষধাথেমকত াভ াসঃ।।৩২।। পত িল 
এই সেূ  উপায়টা বেল িদে ন, একিট তে র অভ াস করাই এ েলা থেক বাচঁার একমা  উপায়। 
মনেক একটা িজিনেষর উপর একা  করার অভ াস করেত হেব, এই অভ াস না করেল তামার 
সম া েলা থেক যােব। িচে র সম  বিৃ েক িনেরাধ কের মনেক একিট বিৃ েত িনেয় আসার 
অভ ােসর কথাই এখােন বলা হে । ধ ন আপিন ধ ুওএঁর কথাই িচ া কের যাে ন, এখােন একটা 
বিৃ  ও ঁ ধ ুথাকেছ, অথবা ওঁএর িচ া করেত করেত বিৃ র সংখ া েলা কিমেয় দওয়া। যখন ঠা েরর 
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উপর ধ ান করা হে  তখনও বিৃ র সংখ া কিমেয় আনা হে । য কান একটা িজিনেষর উপর যিদ 
মনেক একা  করা যায় তাহেল সম া অেনক কেম যােব। িক  আমােদর সম া হল আমরা একটা 
িজিনেষর উপর মনেক অেনক ণ ধের রাখেত পািরনা। আমােদর মেনর ভাব বানেরর ভাব থেক 
কান অংেশই আলাদা নয়, কান িজিনেষই আমরা মনেক বশী ণ ধের রাখেত পািরনা।  

 

বশীর ভাগ লাকই বলেব, একটা িবষয়েক ধের ধ ান কের যাওয়া আমার পে  স ব নয়। 
এেদর জ ও যাগ খুব উদার। অ া  যত দশন আেছ তােদর মেধ  যাগদশন সব থেক উদার। 
আমােদর সবারই মন িবিভ  রকেমর, আমার মন আলাদা, তার মন আলাদা, আপনার মন আলাদা, 
যাগ সবারই মেনর মত কের চেল। যােগর উে  সবাইেক এিগেয় িনেয় যাওয়া। যমন ধ ন 
একজন গান খুব ভােলাবােস, একজন ভােলা বাজােত পাের, একজন ভােলা ছিব আকঁেত পাের, যার 
যিদেকই িতভা থা ক না কন, সবাইেক সবার জায়গা থেক যাগ চ া করেছ কীভােব যাগী 
বানােনা যায়। তিুম য িজিনষ করছ কর িক  সখােন যিদ তামার কান সম া হয় তাহেল তামার 
মেন য গালমাল েলা আেছ স েলােক আেগ ব  কর। কীভােব ব  করেব? মনেক একটা িজিনেষ 
একা  কর। আমার মন তা একা  হেত চায় না, আর আমার বয়সও হেয় গেছ। তখন যাগ তােদর 
জ  পেরর সেূ  বলেছন। এই সূ িট আমােদর সবার পে  অত  মূল বান সূ , এই সূ িট মুখ  কের 
রাখা দরকার। রাজেযােগর এিট একিট অত  মূল বান সূ । তি শ নং সেূ  রাজেযাগ বলেছ – 
 

 ম ী-ক ণা-মিুদেতােপ াণাং খ ঃখপণূ া- 
 পণূ িবষয়াণাং ভাবনাতি সাদন  ।।৩৩।। 
 

 এখােন আমরা পাি  ম ী, ক ণা, মুিদত, আন  আর উেপ া, এখন একটার সােথ 
আেরকটা সািজেয় িনেল আমােদর বঝুেত িবধা হেব –  
 

 

 
 রাজেযােগর উে  িচ বিৃ  িনেরাধ করা। মেনর মেধ  হাজার হাজার বিৃ  উঠেছ, বিৃ র 
সংখ া কিমেয় আনাই যােগর াথিমক উে । বিৃ েলােক িনেরাধ করার জ  আমােদর িক িক 
অ শীলন করেত হেব আমােদর জানা আেছ, আর এ েলা কতটা অ শীলন করেত পারেবা জািননা। 
থেম বলেলন ঈ েরর উপর ধ ান কর। তারপর বলেলন ও ঁজপ কর আর সােথ সােথ ওএঁর তাৎপয 

িচ া কর। অ শীলেনর কথা বেল দওয়ার পর আবার বেল িদে ন এ েলা করেল তামার কী হেব, 
আর না করেল কী হেব। তারপর বলেলন একটা িবষয় বা ব র উপর ধ ান কর। িক  হঠাৎ কউ যিদ 
বেল আিম তা ধ ান করেত পাির না। যাগ তখন বলেছ, িঠক আেছ তামােক ধ ান করেত হেব না। 
মেনর মূল সম া হল মন সব সময় চ ল, মেনর এই চা ল েক আটকােনা িনেয়ই কথা। তার আেগ 
দখেত হেব মন িকেস িকেস চ ল হয়। দনি ন কােজর মেধ  সমাজ ও পিরবার িকছু িকছু ঘটনা 
আমােদর িদেক ঠেল িদে , িকছু কথা ঠেল িদে , সমােজ, বািড়েত যা িকছু আিম নিছ, দখিছ ও 
অ ভব করিছ ত পির রেয়েছ িৃত ও , সব িকছু থেক আমার মেন অনবরত নানান রকম 
িতি য়া হেয় যাে । পত িল সব রকম িতি য়ােক চারেট ণীেত িবভ  কের িদেলন – খ, 
ঃখ, পণূ  ও অপণূ ।  

 

এখন য িজিনষ িল আমরা আেলাচনা করেত যাি  এর সামা তম অংশও যিদ আমরা 
অ শীলন করেত পাির তাহেল আমােদর চিরে র মেধ  একটা সদা ক পিরবতন ঘিটেয় আমােদর 
ম  জীবনেক অতীব ধ  কের দেব। বলেছন – তামার মেন   সং ার জেম আেছ, এ েলা 

যখান খ সখােন ম ী 
যখােন ঃখ  সখােন ক ণা 
যখােন পণূ   সখােন মুিদত 
যখােন অপূণ   সখােন উেপ া 
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সবই আবজনা, আর এেদর সােথ লড়াই যা করার পেড় হেব িক  নতনু য সং ার েলা আসেছ আেগ 
স েলার বাহেক ব  কর। বতমান যেুগ য আধিুনক যু  হয় তখন থেম শ পে র সরবরােহর 
সংেযাগ মাধ মটােক িবি  কের দওয়া হয়। যটা সামেন আেছ তার সােথ না হয় যু  করা যােব, 
িক  স  আর অ শ  যিদ মাগত আসেতই থােক তাহেল আিম কত ণ লড়াই করব! এখােন 
আমার লড়াই মেনর সে , তাই আেগ দখেত হেব মেনর মেধ  যন নতনু কান সং ার তরী না হয়। 
তখন বলেছন – আমরা এই জগেতর সে  যখন স ক তরী কির তখন আমােদর মেনর চার ধরেণর 
আেবেগর মাধ েমই সব রকম স ক ািপত হয়। থম হল খ, খ মােন তার মেন একটা আন  
হেয়েছ। িক আন ? আমার ছেল বােডর পরী ায় থম হেয়েছ। মেনর মত খাবার খেয় আমার খ 
হে , আমার পােশর বািড়েত যারা আেছ তােদর মেনও এই ধরেণর ভােলা খাবার খেয় খ হে । 
আমার ব রু ছেল এই িদেনর বাজাের একটা ভােলা চাকরী পেয়েছ, ব রু এই আন  সংবাদ চাখ 
িদেয় কান িদেয় আমার কােছ আসেছ। আমার ছেল, আমার ীরও অেনক রকম আন  আসেছ। 
সমােজ সবারই কত রকম আন  আসেছ। আিম িক দখিছ? চািরিদেক ধ ু খ আর খ। এই খ 
আমােক উে িলত করেছ। ি তীয় য িজিনষ আমােক উে িলত কের তা হল ঃখ। আমার বািড়র কা র 
ঃখ হেয়েছ, আমার পিরিচত কা র ঃখ হেয়েছ, আমার অপিরিচত কা র ঃখ হেয়েছ, আমার শ র 
ঃখ হেয়েছ, আমার িমে র ঃখ হেয়েছ বা আমার ছেলর সায়াইন  ু হেয়েছ। িনেজর চােখ এই 
ঃখ দখিছ, কা র কােছ নিছ, খবেরর কাগজ পেড় জানিছ, এই খ আর ঃখ আমােদর মেনর 

উপর মাগত ছাপ ফেল যাে । এভােবই খ আর ঃখ আসেছ আর মেন ছাপ ফেল যাে ।  
 

খ আর ঃখ ছাড়া আর েটা য আেবগ মেন সং ার তরী কের তা হল পণূ  আর অপূণ । 
আমরা এখােন শা  অধ য়ন করিছ, এটা খুবই পূণ  কাজ। এক জায়গায় দখেত পলাম সখােন এক 
সাধ ু ভােলা কাজ করেছ, সবা কাজ করেছ, আিম বললাম ‘বাঃ, খুব ভােলা সাধেুতা’! এটাই পণূ , 
মােন ভােলা কাজ। আর অপূণ  – এক জায়গায় দখিছ একজন আেরকজনেক ঠকাে , িকংবা মারামাির 
করেছ, মদ খেয় মাতলােমা বা অসভ তা করেছ – এ েলা সবই অপণূ , মােন খারাপ কাজ। খ, 
ঃখ, পণূ  আর অপূণ  এই চারিট ছাড়া প ম কান আেবগ আমােদর মেন ছাপ ফেল না। আমােদর 

চািরপােশ যত রকম ঘটনা ঘটেছ এই চারেটর বাইের অ  কান রকম িকছু হয় না। 
 

 এই ই ধরেণর কাজ দেখ আমার মেন ই রকেমর িতি য়া হেব। এ েলা দেখ তামার 
মেন যােত কান রকেমর িবে প উৎপ  না হয় তার জ  তিুম িক করেব সটাই যাগ এই সেূ  বেল 
িদে । যখনই কাথাও খ দখেব, একজন লাক আনে  আেছ, স যই হাক, সখােন তামার ভাব 
হেব ম ী। পােশর বািড়র পিরবােরর সােথ আমার মেনামািল , কথাও ব । এখন তার মেয়র িবেয় 
লেগেছ, পােশর বািড়েত আনে র িদন এেসেছ। এই সময় তার আন  দেখ আিম যিদ ভতের 
লেত থািক তাহেল আমার য মানিসক ও শারীিরক যটু  খ শাি  িছল স েলা তা শষ হেয় 

যােবই আর তার সােথ সােথ আরও অেনক ধরেণর অশাি  এেস আমােক গভীর সম ার মেধ  ফেল 
দেব। িক  আিম যিদ িনেজেক যাগী বেল মেন কির বা আিম যিদ যাগী হেত চাই তাহেল আমার 
থম কাজ হেব যখােনই কাথাও কা র খ-শাি -আন  দখব সখােনই আমার মেনর মেধ  ব  ু

ভাব, ম ী ভাব িনেয় আসেত হেব। যাগী মােন তাই। যাগী মােন কা র িত তার আর িব প ভাব 
থাকেব না। যাগীর দিৃ  সমান থাকেত পাের, িক  জগেত িক সবাই সমান? ক ণই নয়। তাই িযিন 
যাগী হেত চাইেছন িতিন যখনই কাথাও ভ, ভােলা, খ বা আন  দখেবন তখন সােথ সােথ 
ম ীভাব – বাঃ বাঃ, খুব ভােলা, এইেতা চাই, আেরা হাক এই রকম। ব  ুব েুক যভােব আ ািদত 
হেয় িনেজর উৎফু  ভাব কাশ কের িঠক সই রকম ভাব যাগীর মেনর মেধ ও হেত হেব। পত িল 
বলেছন, যিদ তিুম তামার মনেক িনয় ণ করেত চাও, জপ-ধ ান করা যিদ তামার পে  স ব না হয় 
বা মনেক একা তা করার মতা যিদ তামার না থােক তাহেল এই অভ াস কের যাও, যখােনই খ 
দখেব সখােনই ম ী ভাব িনেয় আসেত হেব। তামার শ , তামার কান িত ীর মেধ  যিদ 
কান খ দখ সখােন তিুম সব ভুেল ম ী ভাব িনেয় আন  কাশ কেরা।  
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 তারপের বলেছন – ঐ েখর পােশই যিদ কাথাও ঃখ দখ তখন ক ণার ভাব কাশ 
করেত হেব। িক  বা েব আমােদর িক হয়? এর িঠক উে াটাই হয়। যখন পাড়া- িতেবশীর ভােলা 
িকছু হয় তখন গা ালা কের আর যখন খারাপ িকছু হয় তখন খুশীেত আর আনে  ডগমগ হেয় যাই। 
আসেল আমােদর িনেজর ভােলােত যত না আন  হয় অপেরর ঃখ দখেল তার থেক বশী আন  
হয়। এই দিৃ ভ ীই যাগী আর ভাগীর মেধ  পাথক  কের দয়। পত িল এটােক আটেক িদেয় 
বলেছন, অপেরর ঃখ দখেল, স তামার শ ই হাক আর িম ই হাক, সে  সে  সখােন ক ণার 
ভাব িনেয় আসেত হেব, সা না িদেয় তার ঃখেক লাঘব করার চ ায় য  হেত হেব। কা র সােথ 
আমার মেতর িমল হয়েতা নাও থাকেত পাের, িক  তার যিদ কান ঃখ বা িবপদ এেস পেড় তখন 
তােক িগেয় বলেত হেব, কান িচ া নই আিম আপনার পােশ আিছ। বৃ া র আর ইে র মেধ  লড়াই 
হে । ইে র হাত থেক ব  পেড় গেছ। বৃ া র ইে  করেল সখােনই ইে র খলা শষ কের িদেত 
পারেতা। ই  তখন ভেয় কাপঁেছ। বৃ া র ই েক বলেছ, আিম তামােক খািল হােত মারেবা না, তিুম 
তামার ব  তেুল নাও। অথাৎ ই  এখন ঃেখ পেড় গেছ, বৃ া র ই েক ক ণার হাত বািড়েয় 
িদেয়েছ। ই  ব  তেুল িনল। আবার লড়াই  হল। তাও ই  িকছু করেত পারেলা না। তখন বাধ  
হেয় ই েক বৃ া েরর সােথ সি  করেত হল। এটাই হল শি । মূল কথা, শ ও যিদ ঃেখ পেড় যায় 
তখন তার পােশ িগেয় দাড়ঁােত হেব। কান িভখারীেকও দরূ দরূ কের তািড়েয় িদেত নই। মহাভারেত 
আেছ, যিুধি রেক ঋিষ বলেছন – তামার কােছ কান িজিনষ না থাকেত পাের িক  েটা িমি  
কথােতা আেছ। একিদন আিম হয়েতা িসেড ট মহারাজেক ণাম করেত পারলাম না, আমার পিরিচত 
আেরকজন িসেড ট মহারাজেক ণাম করল, েটা লেজ ও পেলা আর স এেস যখন বলেব – 
আজেক আমার িক ভােলা িসেড ট মহারােজর দশন হেয়েছ, িতিন িনেজ কৃপা কের আমােক একটা 
লেজ  সাদ িদেলন। তখন আিমও িনেজেক খী মেন করব – আজ আমার দশন হেলা না, িঠক 
আেছ, আের আপনারেতা হেয়েছ তােতই আিম খুব খুশী মেন করিছ িনেজেক। এই মেনাভাব যই এেস 
গেলা তখন আর িচ  িবে প হেব না। আর যিদ মেন করেত থািক ‘আজ আিম কার মুখ দেখ য 
উেঠিছলাম আমার দশন হেলা না, আর এর কমন র দশন হেয়েছ’ – এই ধরেণর ভাবনার 
উদয় হেলই িক  িচ  িবে প হেয় যােব। সইজ  বলা হয় যখােনই কা র ভােলা িকছু দখেব 
সখােনই যিদ ম ীভাব িনেয় আসা হয় তখন আর িচে  কান রকম িবে প উৎপ  হেব না। 

 

 িঠক সই রকম যখােন কা র কান রকেমর ঃখ-ক  নজের আসেব তখন সে  সে  
ক ণার ভাব িনেয় আসেত হেব। আবার যখােনই দখেবন ভ িকছু হে , কান পূণ  কাজ হে  
তখন সখােন হেব মুিদত। আেগ িছল ম ী মােন sense of friendliness িক  এখােন হেব মুিদত। 
ব া হেয় গেছ, লােকেদর খুব ক  হে , এই ক  দেখ আমার ক ণা আসেছ, তারপেরই একদল 
লাক ব াপীিড়ত লােকেদর সবা ও াণ কােয ঝািঁপেয় পেড়েছ, াণকায দেখ আমার মনটা খুব 
খুশীেত ভের গল, এই ভাবেকই বলেছন মুিদত।  
 

 িক  আমরা এই সমােজ যখন কাজকেমর খািতের ঘারাঘুির কির আমােদর চােখ অ ভ 
িজিনষটাই বিশ নজের পেড় – এখােন ামী হে , ওখােন মদ খেয় মাতলােমা করেছ, এ ঘুষ 
িনে , ও চিুর করেছ, এ ওেক ছুির মারেছ, িছনতাই, নারীহরণ লেগই আেছ – এখােন বলা হে  
উেপ ার ভাব অবল ন করেত। বলড়ু মেঠ এেস ঠা র দশন করল, একজন ভােলা সাধুেক দশন কের 
খুব খুিশ হেয় গল। তারপর বলড়ু মঠ থেক বিরেয় িজিট রােড বাস াে  এেস দখেছ একজন 
মদ খেয় মাতলােমা করেছ। আিম যিদ যাগী হই তাহেল মেন করেত হেব এই য লাকিট মদ খেয় 
মাতলােমা করেছ, এ েলা িকছুই নয়, স ণূ উেপ া কের িনেজর গ ব েল চেল যাব। আমরা 
সাধারণত িক কির? এই সামা  ঘটনােক িনেয় ঘ টার পর ঘ টা আেলাচনা কের চিল – ‘িছঃ িছঃ মেঠর 
সামেন যা  হেয়েছ না, মঠটােক আর পিব  রাখেত িদেলা না, সমাজটা উ ে  গেছ’ এই সব বেল 
মেন মেন এই ভেব খুব একটা আ সাদ লাভ কির য সবার সামেন আিম িকছু একটা বেল বশ 
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িহেরা হেয় গলাম। আসেল তা নয়, আমােদর মেনই রেয়েছ নানা ধরেণর নাংরােমা, এই নাংরােমা 
েলা িকভােব বেরােব? এইভােব আেলাচনার মাধ েম নাংরা আবজনা েলা বিরেয় আেস। এটােক 

বলা হয় আ াদ, এইভােব আমরা অ ভ িজিনষ িলেক আ াদন কের থািক। য িজিনষেক িনেয় য যত 
বিশ আেলাচনা করেব বঝুেত হেব কানভােব ঐটার িত স তত আস  হেয় আেছ। রাজেযাগ তাই 
পির ার কের বেল িদে  – যিদ তিুম দখ এই ঘটনা সিত ই অ ভ তখন সাজা িজ সটােক উেপ া 
কের ওই জায়গা থেক বিরেয় এস। অপেরর িন া করা, অপেরর চির  িনেয় আেলাচনা করা, অে র 
কাযকলাপ িনেয় অব া করা এ েলা সবই অপণূ  কম। যা িকছু অপণূ , অ ভ িজিনষ, এ েলা 
আেলাচনা করােতা দেূর, মাথােতও আসেত দওয়া উিচৎ নয়। এটাই হল উেপ া। িক  যখােন দায়ী  
এেস যায় সখােন আবার আলাদা িতি য়া দখােত হেব। দায়ী  আলাদা িজিনষ। এখােন দায়ী  
িনেয় বলা হে  না। যখােন দায়ী  নই সখােন উেপ া। যমন আপনার ছেল বা আপনার ব ুর 
ছেল মদ খেয় বড়াে , রা ায় মেয়েদর িত অশালীন ম ব  করেছ, এ েলা অপণূ । এখােন 
উেপ া কের পাশ কািটেয় যাওয়া চলেব না। ধের এমন কড়া শাসন করেত হেব য জীবেন আর এই 
রকম করার সাহস যােত না পায়। এটা কতেব র মেধ  পেড় যাে । উেপ া হল যখােন আমার সে  
কান স ক নই। এই চারেটর মেধ  কানটােতই কতব  িনেয় কান আেলাচনা করা হে  না। যিদ 
কউ সিত কােরর যাগী হেত চায় তাহেল এই চারিটেক – ম ী, ক ণা, মুিদত ও উেপ া িদেয় সারা 
জগৎেক জয় কের িনেত পারেব।  
 

 যিদ কউ যাগী নাও হেত চায় িক  শাি পণূ বা একটা মহৎ জীবন যাপন করেত চাইেছ, 
তখনও এই চারিটেক জীবেন িঠক িঠক ভােব যিদ িতিন পালন কের তাহেলই তার সম  জীবেনর 
পটভিূম নাটকীয় ভােব একটা ইিতবাচেক পা িরত হেয় যােব। যখনই কান িকছু আেলাচনা করেত 
যাে , কান একটা িতি য়া ব  করেত যাে , এই য িতি য়ােক ব  করেত যাে  এটাই হল 
তার িচ বিৃ । যখন মেনর কান িতি য়া অপেরর িত ব  করেত যােব তখন ব  করার আেগ 
খুব ভােলা কের িবচার করেত হেব এই িতি য়া যটা আমার মেধ  হে  এটা এই চারেটর কানটােত 
পড়েছ – এই িতি য়াটা জাগিতক েখর অ গত নািক কান ঃেখর মেধ  পড়েছ অথবা এটা িক 
পেূণ র মেধ  নািক অপূেণ র মেধ  পড়েছ। েখর ে  কী হে ? আমােদর মেধ  য িহংসা বা ঈষার 
বিৃ  আেছ সটা চাপা পেড় যাে । আমার অপছে র কা র আন  হে  আিম িগেয় তার আনে  
তােক বাহাবা িদেয় উৎসািহত করলাম, এখােন আিম িক  আমার ঈষা বিৃ েক চাপা িদেয় িদলাম। স 
যখন কান ঃেখ পেড় গল তখন তার কােছ িগেয় আিমও িনেজর ঃখ কাশ করলাম এখােনও 
আমার ঈষা বিৃ  চাপা পেড় গল। স যখন কান অপণূ  করেছ তখন আমার চাখটা অ  িদেক 
ঘুিরেয় িদেয় উেপ া কের গলাম। ব রু সে  য ব বহার শ র সােথও একই ব বহার হেব। যখােন 
কতব  আেছ সখােন আলাদা হেব। কতেব র বাইের আর সব জায়গায় এই চার ধরেণর িতি য়া – 
ম ী, ক ণা, মুিদত ও উেপ া িনেয় আসেত হেব।  

 

যাগাচায বলেছন তিুম যিদ িঠক িঠক এই চারেটেক অ শীলন কর তাহেলও তামার জীবন 
পেুরাপিুর পাে  যােব। ছয় মাসও যিদ এ েলােক কউ অ শীলন কের তার ব ি  এমন ের চেল 
যােব য, স চাইেলও কা র িত তার িহংসা, িবে ষ, ঘৃণার ভাব আসেব না। িহংসা মােন, মেন মেন 
চাইেছ তার পতন হাক। পতন হাক মােন, স হয়ত একটা উ  পেদ আেছ সখান থেক তার পতন 
হেয় যাক। উ  পেদ আেছ মােনই স েখ আেছ। িক  পত িল বলেছন যখােন খ সখােন 
তামােক ম ী ভাব িনেয় আসেত হেব। ঘুম না হওয়া, মানিসক উে গ, বদহজম, সবার পছেন আেছ 
িহংসা, অপেরর ভােলা দেখ মেন ালা ধরেছ। ধ ু শ  বা অপছ  লােকর ভােলা িকছুেতই য 
িহংসা হেব তাই নয়, িনেজর খুব ি য় ব  ুতারও যিদ হঠাৎ িকছু ভােলা হেয় যায় তখন সটা স  হেব 
না। অপেরর খ আমােদর কখনই স  হয় না, িঠক তমিন অপেরর ঃখেতও মেন হয়, ওর হেয়েছ 
ভািগ স আমার হয়িন।  
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 ম ী-ক ণা-মুিদত-উেপ ার এই চারিটর অ শীলন করেল িক হয়? বলেছন িচ সাদন   - 
মেনর শাি  হেয় যায়। যােদর দেখই মেন হয় মেনর মেধ  অশাি  রেয়েছ তােদরেক বাঝােত হেব – 
ভাই তিুম খ- ঃখ-পণূ -অপণূ  এই চারিট অব ায় যথা েম ম ী-ক ণা-মুিদত-উেপ া অ শীলন 
কর। যারই ভােলা হে  তিুম আন  কর, যখােন ঃখ হে  সখােন ক ণা কাশ কর, যখােনই ভ 
বা পণূ  িকছু হে  সখােন িগেয় তিুম বাহবা িদেয় উৎসািহত কর আর যখােন অ ভ িকছু দখছ 
সখান থেক সের এেসা। এই চারেটেক জীবেনর েত কিট পিরি িতেত অ শীলন কের একিট 
দৃ া পণূ জীবন, একিট স ািনত জীবন আর শাি পূণ জীবন যাপন কর। এ েলা করেল থেমই 
আমােদর কথায় কথায় রেগ যাওয়াটা ব  হেয় যােব। আসেল আমার য চত  স া, আিম আমার 
চত  স ােত ধীের ধীের অব ান করেত চাইিছ। যারা এ েলার অ শীলন করেছ না তারা ইি য় আর 
ইি েয়র িবষেয়র ের পেড় আেছ, মেনর েরও আসেত পারেছ না। এেদর জীবনটা বােহই চেল 
যাে । বােহ চলা মােন, ইি য় া  জগেতর মেধ  িনেজেক ভািসেয় রেখেছ, ইি য় তােক যখন 
যিদেক েযাগ পাে  সিদেক টেন িনেয় চেল যাে । সখান থেক আপিন এক ধাপ উপের চেল 
এেসেছন, কারণ আপিন এখন মেনর ের অব ান করেছন। মেনর র থেক আেরক ধাপ এিগেয় 
যেত চাওয়া মােন, আপিন এখন চত  স ার ের থাকেত চাইেছন। এখন আপনার সে  আর কা র 
তলুনা করাই চেল না। যারা েটা টাকার জ  ির াওয়ালার সে  ঝগড়া কের, বাজােরর স ীওয়ালার 
সােথ ঝগড়া কের এরা হল কৃিতর রােজ র দাস, এেদর সােথ আপনার আর তলুনাই চেল না। কারণ 
আপিন এখন হেলন কৃিতর রােজ র এলাকার রাজা। এরা আপনারও দাস নয়, এরা কৃিতর দাস, য 
কৃিত আপনার দাসী। আপিন বলেবন, আিম তা এখনও চত  স ােত পৗছঁেত পািরিন। িঠকই, 

এখনও চত  স ােত পৗছঁােত পােরনিন, িক  মেনর ের তা চেল এেসেছন, সখান থেক আপিন 
আেরকটা ধাপ এেগােত চাইেছন। য িনেজেক রাজা বেল জানেত চাইেছ স তার িনেজর দাসীর এক 
সামা  গালােমর িত িক িনেয় ঈষা করেত যােব! একটা হািত একটা িপপঁেড়র সােথ ঝগড়া করেত 
গেল য অব া হেব আপনার সােথ কৃিতর রােজ র বািস ােদর ঝগড়াও সই রকম হেব। ঠা র খুব 

র উপমা িদেয় বলেছন – একটা ব ােঙর একটা টাকা হেয়িছল। একটা হািত সই ব ােঙর গতেক 
িডিঙেয় যাি ল। ব াঙটা রেগ িগেয় হািতেক লািথ দিখেয় বলেছ ‘ তার এত বড় আ ধা আমার বািড় 
িডিঙেয় যাি স’! হািত যিদ এখন ব ােঙর সােথ ঝগড়া করেত নেম পেড় তােত হেলাটা কী! আমরা 
তা সারািদন তাই কের চেলিছ।  

 

আমােদর সম  শা  বলেছ তিুম হেল সই  চত , যার দাসী হল সম  কৃিত। সই 
কৃিতর দাসী হল মন, সই মেনর দাস আবার ইি য়, আর ইি েয়র খাদ  হল জগৎ, সই জগতেক 

সবাই রমণ কের বড়াে । আপনার ী, পু , ামী, ব ু, আ ীয় এরা সবাই তা তাই কের বড়াে । 
তােদর সে  িগেয় আপিন লড়াই করেত নেম পড়েছন। যাগ এই একটা পথ বেল িদল, য পথটা 
আমােদর পে  খুব সহজ পথ। ভি  মাগ বা বদাে  আমরা অেনক রকম কথা বিল, যমন গীতায় 
ভগবান বলেছন সমঃ শে ৗ চ িমে  চ তথা মানাপমানয়ঃ, এখােন এই তি শ ন র সেূ র ব াখ ােত 
একই কথা বলা হে । তমিন স ে া সততং যাগী, গীতার এই একই কথা এখােনও এই সেূ র 
ব াখ ােত করা হেয়েছ। গীতােত য য ােক আমােদর ব বহার কমন হেব বলা হে , স েলােক 
এক  কের জাল িদেত িদেত এই সূ টাই বিরেয় আসেব। িস  পু ষেদর এটাই ভাব, সাধকরা 
এটাই অভ াস কেরন। আেগকার িদেন যারঁা সমােজ অত  ভ েলাক বেল পিরিচত িছেলন তােঁদর 
ভােবও এই চারেট ভাব থাকত।  

 

 মনেক িনয় ণ করার ে  এ েলা খুবই পণূ িদক। থম হল জপ, ি তীয় ধাপ িবেবক 
িবচার। িবেবক িবচার মােন িবপরীত ভাবনার অভ াস, উ াল ঢউ যটা মেনর মেধ  উঠেছ ঐটােক 
আেরকটা িবপরীত ঢউ িদেয় আটেক দওয়া। এেতও মন অেনক শা  হেয় যায়। তারপর বলেছন 

দন-িবধারণাভ াং বা াণ ।।৩৪।। মন একা  করার অেনক উপােয়র কথা বলা হে । 
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থেম বলেলন জপ ও অথ িচ ন, ি তীয় খ, ঃখ, পণূ  ও অপেূণ  যথা েম ম ী, ক ণা, মুিদত ও 
উেপ ার ভাব অবল ন করা আর এই সেূ  ততৃীয় উপােয়র কথা বলেত িগেয় াণায়ােমর কথা 
বলেছন। দন মােন িনঃ াস ছেড় দওয়ার পর িনঃ াসেক ওখােন আটেক রাখা। অথবা 
িবধারণাভ ান, িনঃ াস ভতের িনেয় াণেক ধের রাখা। যােগর ভাষায় এই ি য়ােক বেল ক। 

ক ই কার, িনঃ াস ত াগ করার পর বায়ুেক ধের রাখা আর িনঃ াস ছেড় িদেয় বায়ুেক ধের 
রাখা। ইদািনং াণায়াম িনেয় য ভােব সবাই মেত উেঠেছ, সই ধরেণর কান াণায়ােমর কথা িক  
রাজেযাগ বলেছ না আর তার চেয় বড় ব াপার হল পত িল রাজেযােগ াণায়ােমর উপের খুবই কম 

 িদেয়েছন। কারণ াণায়ামািদ করার জ  য ধরেণর শরীর দরকার সই শরীর আমােদর নই। 
বয়স যােদর অ  এবং যারা অত  পিব  জীবন যাপন করেছ, যারা পেুরাপিুর সাি ক আহার কের, 
তােদর জ ই াণায়াম। আর উপযু  র কােছ থেক াণায়ামািদর অ শীলন করেত হয়। পেরর 
িদেক এই যাগ থেকই একটা আলাদা শাখা বিরেয় িনেজেদর হঠেযাগী বেল পিরচয় িদেত  
করল। হঠেযাগীরা পের আসন আর াণায়ােমর উপর খুব বিশ মা ায় জার িদল। িক  রাজেযােগ এই 
েটােক সামা  একট ু ধ ু ছঁুেয় গেছ মা , বিশ আেলাকপাত করা হয়িন। রাজেযােগর মূল ল  

িচ বিৃ  িনেরাধ করা আর াণায়াম হল এই িচ বিৃ  িনেরাধ করার অ া  উপােয়র মেধ  একটা 
উপায় মা , এছাড়া রাজেযােগ াণায়ােমর অ  কান ভিূমকাই নই। াণায়ােমর মূল কথা, জগেত যা 
িকছু হে  সব াণ থেকই হে , এখন এই াণ শি েক যিদ িনয়ি ত করার কৗশলটা র  করা 
যায় তাহেল মনেকও িনয় ণ করা স ব হেব। সাধারণেদর জ  িকছু সহজ াণায়াম আেছ। াণায়ােমর 
উে  হল অিনয়ি ত াস- াসেক িনয়ি ত করা। যত সময় ধের িনঃ াস ভতের নওয়া হে  তত 
সময় ধের িনঃ াস বাইের ফলা, এেতও মন অেনক শা  হেয় যায়।   
 

 আমােদর যা িকছুর আেলাচনা চলেছ এর সব িকছুই যারা যাগী বা যারা যাগী হেত চান 
তােদর জ ই। িক  আমরা বিশর ভাগই হয় ভাগী নয়েতা রাগী, এখােন আমরা কউই যাগী নই। 
তাই আমােদর সব িকছুই করা েয়াজন আেছ, জপ করাও দরকার, একট ু িনঃ াস- াস িনয় ণ 
করাও দরকার, িবেবক-িবচােরর ারা িবপরীত ভাবনা আনাও দরকার। সব থেক বড় কথা এটাই য 
আমােদর বতমান শরীেরর য রকম গঠণ, এই শরীর মােটই আধ াি ক সাধনার জ  উপযু  নয়। 
বিশর ভােগর লােকর শরীের রেয়েছ অত ািধক মদ, আর তা নাহেল শীণকায়, শরীের একটওু মাংস 
নই। যাগীর শরীর হেব এেকবােরই মদশূ , আবার এেকবাের রাগাও নয়, চাবেুকর মত শরীর, 
ই ােতর মত ায়ু হেত হেব, িতিন য কান যাগীই হান না কন, ভি েযাগ, রাজেযাগ, বা ানীই 
বলনু আর কমেযাগই বলনু যাগীর শরীের একটা আলাদা সৗ য সৗ ব থাকেব। তেব জপধ ান 
করেল, সাধন-ভজন করেল শরীেরর গঠনটাই পেুরা পাে  যায়। াণায়াম করেল শরীর আেরা র 
এবং রাগমু  হেয় যায়। ামীজীও  কের বলেছন য, রাজেযােগ াণায়াম অভ াস  করেল 
সাধেকর শরীেরর অেনক িকছু পিরবতন হেত থােক এবং যাগীর চহারায় কমনীয়তা ও ব ি ে  
আকষণীতা বিৃ  হয়। কারণ মন আর শরীর এই েটা পর র স ক যু , মন শরীরেক িঠক কের, 
শরীরও মনেক সেতজ রােখ। মন যিদ প  ভােব পেড় থােক তখন তার শরীরটাও অ েরর মত হেব। 
জপধ ান, িবেবক-িবচার আর াণায়ােমর মাধ েম মন যমন যমন িনয়ি ত হেত থাকেব শরীেরর 
গঠণটাও আে  আে  পা ােত থাকেব। ম ী ক ণা যমন খুব পণূ িঠক তমিন যাগীেদর কােছ 
াণায়ামও খুব মূল বান। াণায়াম অশা  মনেক শা  করেত সাহায  কের। সহজ াণায়াম সবাই 

করেত পাের, যমন িনঃ াস নওয়ার সময় মেন মেন গভীর ভােব ও ঁউ ারণ কের িনঃ াস নওয়া হল 
আবার িনঃ াস ছাড়ার সময় ওই একই সময় ধের গভীর ভােব মেন মেন ও ঁউ ারণ করেত করেত 
িনঃ াস ছাড়া। এইভােব িকছু সময় ধের িনঃ াস াস িনেল মনও ধীের ধীের শা  হেয় আেস।    
 

 এই সেূ র উপর ামীজী খুব র ভা  িদেয়েছন। এখােন িতিন িনঃ াস না বেল বলেছন 
াণ। াণ আর িনঃ ােসর পর র স ক যু । িনঃ াস তা আসেল বাতাস, বাতাস একবার ভতের 
টেন নওয়া হে  আবার বাতাস বাইের বর কের দওয়া হে । বাতাস িদেয় িকছু হয় না, বাতােসর 
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সােথ াণ শি  আসেছ আর াণ শি  বিরেয় যাে । ােণর উপর ামীজীর অেনক মূল বান ম ব  
আেছ। আকাশ আর ােণর ধারণা ঋকেবেদই থম এেসেছ। আকাশ মােন জড়, জড় মােন অত  সূ  
কণা, কৃিত, মহৎএর বণনায় যােক ত া ার অব ায় বলা হেয়েছ। িক  বেদ এই ত া ার কান 
ধারণা নই। বেদ বলা হে  আনীতবাদ  , আকাশ পািটেকল   আেছ, এই পািটেকল   িব ােনর 
ইেল ন াটন নয়। এই ব াপাের আমােদর ঋিষেদর মেডল পেুরা আলাদা, িব ােনর মেডেলর সে  
এনােদর মেডলেক মলােনা যােব না। আনীতবাদ   মােন জড় আেছ আর তার সােথ শি  আেছ, কান 
একটা জায়গায় জড় আর শি  আলাদা হেয় যায়। জড় হল আকাশ আর শি  হল াণ। এই াণ 
যখন আকােশর উপর কাজ কের তখনই সিৃ র ি য়া চলেত থােক। আমােদর শরীর পেুরা আকাশ 
ত  িদেয় িনিমত। াণ যখন এই শরীেরর ভতের যাে  তখন াণ এই শরীেরর উপর কাজ করেত 
থােক। আমােদর শরীর চালােনার জ  আকাশ আর াণ েটারই ভিূমকা আেছ। যখন আমরা বিল 
আমার শরীর খারাপ, শরীেরর কান অে  ব াথা অ ভব হে , তখন বঝুেত হেব আকােশ িকছু 
গালমাল হেয় গেছ। আকাশ বলেত িক  এখােন জড় পদাথেক বলা হে , আমােদর শরীেরর হাড়, 
ায়ু, পশী, মাংস, এ েলা সবই আকাশ ত  িদেয় তরী। আকােশ মােন আমােদর শরীের যিদ কান 
গালমাল হয় আকাশ িদেয় এই গালমাল িঠক করা যােব না, তখন াণ িদেয় িঠক করেত হেব। 
যাগীরা বলেছন িনঃ ােসর সােথ শরীেরর ভতের াণশি  যাে । িনঃ াস যখন ছাড়া হে  তখন 
াণশি  বিরেয় যাে , তত েণ াণ শরীেরর উপর কাজ কের িনে ।  

 

এই াণেক শরীেরর য কান অে  বািহত কের দওয়া যায়। শরীেরর কান অে  যখন 
ব াথা অ ভব হয় তখন মন সই অে র উপেরই পেড় থােক, মন ওখােন পেড় আেছ মােন াণ িনেজ 
থেকই সখােন বশী যাে । াণ শি  যখন ব াথার অে  বািহত হয় তখন সই অ েক িনরাময় 
করেত  কের দয়। যাগীেদর শরীেরর কান অে  ব ািধ হেল ওনারা িনঃ াস- াসেক এমন ভােব 
িনয়ি ত কেরন য াণশি  ওই অে  বািহত কের িদেয় সই অ েক িনরাময় কের নন। য কান 
ওষেুধর য েয়াগ করা হয় সখােনও এই একই ব াপার কাজ করেছ। ওষধু ব িধ  অে  ােণর 
ি য়া বািড়েয় দয়। সই অ  যখন াণেক বশী কের টানেত থােক তখন ব ািধটা কমেত  কের। 

াে র ে  একটা সামা  তীরেক বা একটা ঘােসর টকুেরােক া  ম  িদেয় অিভিষ  কের 
িদেল সই তীর বা ঘােসর টকুেরাটাই াে  পা িরত হেয় যােব। শি র ব াপাের আমােদর ঋিষেদর 
য ধারণা তােত বলা হয় শি েক হণ করার জ  একটা মাধ ম েয়াজন। যমন খাওয়া-দাওয়া করা 
হে , খােদ র মাধ েমও াণশি  ভতের যাে । আবার িনঃ াস- ােসর মাধ েমও াণশি  ভতের 
আসেছ। এই য শি  ভতের আসেছ এরও একটা িনয় ণ করার েয়াজন হয়। াণশি েক িনয় ণ 
করার ভােলা ি য়া হল াণায়াম, িনঃ াসেক বাইের ছেড় দওয়া, ছেড় িদেয় ক করা। আবার 
িনঃ াস টেন বায়ুেক ভতের আটেক রেখ ক করা। আমােদর এ েলা কান িকছুই দরকার হয় না, 
তেব ব াপারটা জেন রাখা ভােলা। পত িল এ েলােক এেকবােরই  দনিন, উিন এত িবক  
উপায় িদেয় রেখেছন য, এই ধরেণর িনঃ াস- াসেক িনয় ণ করাটা একটা ছা  িবক  উপায়। 
তেব পেরর িদেক যােগর কান কান শাখার যােগর িশ করা এই াণায়ামেকই একটা পুেরা িব ান 
িহসােব দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছন। পত িলর কােছ াণায়াম কান িবেশষ  পায়িন, কান  নই 
এই কারেণ য যমন িতিন বলেছন জপ ও তার অথ ভাবনা করেলই হেব বা ম ী, ক ণা, মুিদত ও 
উেপ ার অ শীলন করেলও তামার হেয় যােব। এ েলার মেধ  কান একটা করেলই তামার মন 
একা  হেয় যােব। আমােদর মাথায় ঢুেক আেছ যাগ মােনই াণায়াম, িক  পত িলর কােছ যাগ 
মােন ধ ু াণায়াম নয়। পত িলর কােছ একটাই উে , কী কের তামার মেনর বিৃ েক িনেরাধ 
করেব। মেনর বিৃ েক িনেরাধ করার জ  িতিন অেনক েলা উপায় বেল িদে ন, যার মেধ  াণায়ামও 
একিট উপায়।  
 

 ত  মেত বলা হয় আমােদর ম দে র মেধ  ইড়া, িপ লা ও ষু া নােম িতনিট নািড় আেছ, 
াণায়ােমর শি  এই িতনেট নািড়র মেধ  িদেয় বািহত হয়। ইংরাজী আট যিদ এভােব ∞ আড়াআিড় 
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পর পর উপর নীচ লখা হয়, তখন য আকৃিত দাড়ঁােব আমােদর ম দে র গঠনও িঠক এই ভােব 
তরী। এর মধ  িদেয় ইড়া ও িপ লা নািড় মূলাধার থেক উেঠ মাথায় চেল গেছ, আর এই েটা 
নািড়র মাঝখান িদেয় ষু া নািড়ও উপের উেঠ গেছ। যাগীরা এই রকমিট দেখেছন। আমােদর শরীর 
িদেয় যত রকম কাজকম করিছ এর চতনাটা থােক মূলাধাের। এেকবাের নীেচর িদেক মূলাধােরর 
বাস ান। বলা হয় এই রকম মাট সাতিট বাস ান আেছ। এ েলা িকছুটা ত  থেক এেসেছ আর এখন 
যাগও এই িজিনষ েলােক পেুরাপিুর মেন চেল। বলা হয় িল ,  ও নািভ এই িতনেট িমিলেয় 
মূলাধার। য ািণক শি েত মা েষর জীবন চলেছ সই াণশি  নীেচর িদেক থােক। াণায়ামািদর 
সাহােয  যখন িনঃ াস াসেক িনয়ি ত করা হয় তখন আমােদর চতনার ক ল নীেচ যখােন 
মূলাধাের লী পািকেয় রেয়েছ সখান থেক উপেরর িদেক উঠেত থােক।  
 

সাধারণ সময় সম  মা েষর ােণর ি য়াশি র সাহােয  য জীবন চলেছ সটা ইড়া ও িপ লা 
এই েটা নািড়র মাঝখান িদেয় চলেত থােক। একটা বাম িদেক বািহত হে  আেরকিট ডান িদক 
থেক বািহত হে । যাগীরা এই কথা বেলন, আর ঠা রও বলেছন যাগীরা এ েলা দখেত পান। 
িক  মাঝখােন ষু া নােম য নািড় আেছ সিট সব সময় িনি য় থােক। যখন জপ-ধ ান বা যাগ 
সাধনা করা হয় তখন এই ষু ার ারটা খুলেত  কের। যাগীরা এিটেক একটা সােপর সােথ বণনা 
কেরন। সাপিট িক রকম? সাপ তার লজেক িনেজর মুেখর মেধ  ঢুিকেয় িল পািকেয় মূলাধাের েয় 
আেছ, এটােকই যাগীরা বলেছন িলনী শি । যখন াণায়ামািদ সহ সাধনা করেত থােক তখন 
সাপটা তার মুখ থেক লজটা খুলেত  কের। তারপর একটা সময় লজটােক পেুরাপিুর মুখ থেক 
ছেড় দয়। ছেড় িদেয় স এবার ষু া নািড়র পথ ধের উপেরর িদেক উঠেত  কের। এখন কউ 
যিদ ম দ  কেট এেন মাইে াে ােপ দেখ সখােন স ইড়া িপ লােক কখনই দখেত পারেব না। 
তার মােন এ েলা এতই সূ  য মাইে াে ােপও দখা যােব না। সই অিত সূ  ষু া নািড়র মেধ  
আবার একিট সাপ, সই সাপ তাহেল কত সূ  হেব আমরা ক নাও করেত পারেবা না।  

 

আসেল এই সাপ হল অত  সূ  একিট শি । এই শি েকই যাগীরা বলেছন একটা দিড়র 
মত মূলাধাের লজ আর মুখ এক কের পেড় আেছ। এরপর লজ আর মুখ যখন খুেল গল তখন 
দিড়টােক উপেরর িদেক টানেত  কের। দিড় টানা মােন চতনার ক  আে  আে  উপেরর িদেক 
চেল আসা। যমন যমন চতনার র উপেরর িদেক উঠেত থােক তমন তমন জগেতর িত তার 
দিৃ ভ ী পা ােত থােক। স ভিূম, িলনী, সপ এই ধারণা েলার মেধ  যাগ ও তে  সব িমেল িমেশ 
রেয়েছ। ঠা র িক  বারবার স ভিূম, িলনী এ েলার উপর জার িদেয় বলেছন ব াপারটা এই 
রকমই হয়। ল িলনীর জাগরণ মােন ওই িলনী শি  জা ত হওয়া। দয় হল চতথু বাস ান। 
দেয় যখন ল িলনী শি  উেঠ আেস তখন তার চতনার র অেনক পাে  যায়। সাধক তখন 

জগৎেক জ ািত েপ দেখ। আর তার িচ া ভাবনা েলাও অেনক সূ  ের চেল যায়। িতিন যিদ কিব 
হন তখন তার কিবতার মেধ  অ  ধরেণর গভীর ভাব ফেুট ওেঠ। যারঁা খুব বড় কিব, তােঁদর দেয় 

িলনী শি  এেস যায়। দেয় লীিন শি  না এেল িক  মহৎ রচনার সিৃ  হেব না। লীিন 
শি  আরও উপের উেঠ এেল তখন অ  রকম হেব।  

 

যাগ িক  সরাসির লীিন িনেয় িকছু বলেছ না। এটা সহজ ভােব বাঝা যায়, সই সময় 
মেন যত বিৃ  উঠেব সব বিৃ েক স এক রকম দখেব। বিৃ র সংখ া যমন যমন কমেত  করেব 
তমন তমন াভািবক ভােব জগেতর িত তারঁ দিৃ ভ ী পা ােত থাকেব। আিম এখন আপনােদর 
সবাইেক এক সে  দখিছ, আপনােদরও আিম এক রকম দখিছ। কাল যিদ িবেশষ কােজ আপনােক 
আমার দরকার পেড়, আর তার জ  আিম আপনার অিফেস দখা করেত গলাম, তখন আিম 
আপনােক অ  রকম দখব। িঠক তমিন আমার মেন যখন হাজার রকম বিৃ , হাজার রকম িচ া 
থাকেব তখন এই বিৃ  ও িচ া িদেয় জগৎেক অ  রকম দখব। যখন িচ া ভাবনা অেনক কেম যােব 
তখন জগৎেক আরও  ও অ  রকম দখব। যার জ  য মা ষ এখন একটেুতই রেগ যাে , 
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তার মােন স ব েক িঠক ভােব দখেত পারেছ না, যখন ঃখ কে  থােক তখন জগৎেক স িঠক ভােব 
দখেত পায় না। যাগী সাধনা কের কের িনেজ িনেরপ  হেয় যাে । ঠা রও এই কথা বলেছন আর 
ত  তা এই ব াপাের এেকবাের দঢ়ৃ। তারঁা বেলন যাগীরা ধ ােনর গভীের পির ার দখেত পান 

লীিন শি , যার আকৃিত একটা সেপর মত, একটা আেলার মত আে  আে  ষু া নািড় িদেয় 
উপেরর িদেক উেঠ আসেছ।  

 

িক  যখােন সখােন এই লীিন শি  থাকেত পারেব না। কায়া টাম মকািনে  বেল কান 
পািটেকল   হয় এখােন থাকেব তা নাহেল সখােন থাকেব, মাঝামািঝ কান জায়াগায় থাকেব না, 
ল িলনীও তাই। হয় স িলনী পািকেয় নীেচ পেড় থাকেব আর তা নাহেল ওর মুখ চতথু ভিূমেত 

এেস যােব। সখান থেক উেঠ প ম আর প ম থেক ষ  ভিূমেত উেঠ আসেব। সখান থেক চেল 
যােব স েম। স েম ল িলনী উেঠ এেল কী হয় আর বলা যােব না। চতথু ান হল দয়, এখােন 
ল িলনী উেঠ এেল জ ািত দশন হয়। প ম ভিূমেত উেঠ এেল ঈ রীয় কথা ছাড়া আর অ  কান 

কথা বলেব না। অথাৎ, মন তারঁ ঈ েরর িত এত একা  হেয় গেছ য তখন ঈ রীয় কথা ছাড়া আর 
কান কথা বলেব না। িবষয়ীরা এেস পড়েল স উেঠ চেল যােব। ষ  ভিূম র মেধ , এখােন 
ল িলনী উেঠ এেল যাগী পির ার দখেত পায় র মেধ  ল িলনী আেছ। এখােন যাগী 

ঈ রেক দেখন িতিন আর ঈ র যন এক িক  মাঝখােন যন কােঁচর মত একটা ব বধান আেছ। আর 
স ম ভিূমেত গেল কী হয় সটা আমােদর জানা নই, এটাই িনিবক  সমািধ। ঠা র এভােবই 
এ েলােক ব াখ া কেরেছন। াণায়াম করেলও ল িলনী শি  জা ত হেয় একটা একটা কের 
ভিূমেক অিত ম কের উপেরর িদেক িঠক এই প িতেত উঠেত থােক। ধ ান করেল এবং অ  যত 
পেথর কথা বলা হেয়েছ সেবেত একই িজিনষ হেব। ামীজী যিদও এখােন ধ ু াণায়ােমর বণনা 
করেছন িক  সবার ে  একই িজিনষ হয়। ঠা র কথামৃেত এক জায়গায় বলেছন – ােনর একিট 
ল ণ আেছ, িলনী জাগরণ হয়। দেয় অথাৎ চতথু ভিূমেত িলনী শি  জা ত হেল সখান 
থেক পতন হওয়ার স বনা থােক িক  ক ঠ দেশ এেল আর পতেনর ভয় থােক না, ওখান থেক খুব 
জার হয়েত দেয় নেম আসেত পাের িক  তার থেক আর নীেচ পেড় যােব না। িলনী জাগরণ 
সংেবদ , যার িলনী শি  জাগরণ হেয়েছ সই একমা  জানেত পাের বাইের থেক কউ বঝুেত 

পারেব না। তেব তাঁর িকছু বাি ক আচার আচরণ দেখ বাঝা যায়। 
 

াণায়াম স ে  বলেত িগেয় ামীজী বলেছন যখােনই গিত ও ি য়া আেছ সখােনই াণ 
আেছ। তাহেল আমরা সব সময় নানা রকেমর য িচ া-ভাবনা করিছ সখােনও ি য়া আেছ। একটা 
িচ া করিছ, সই িচ ার মাঝখােন আেরকটা নতনু িচ া ভতের আসেছ, এটাও একটা ি য়া। তাহেল 
সম  রকম িচ া-ভাবনােতও াণ জিড়েয় আেছ। তার মােন িচ া-ভাবনা িদেয়ও াণশি  বািহত 
হে , আর ােণর সােথও িচ া-ভাবনা জিড়েয় আেছ। সইজ  বলেছন তিুম যিদ াণায়াম কর তাহেল 
তামার িচ া-ভাবনাও অেনক িনয়ি ত হেয় আসেব। িচ া ভাবনা যিদ িনয়ি ত থােক তাহেল িনঃ াস-

ােসর মেধ ও সাম  আসেব। উে জনাপণূ ি েকট ম াচ দখার সময় ল  করেল দখা যােব 
আমােদর িনঃ াস ব  হেয় আেস। যত ণ াণায়াম না হয় তত ণ শরীর আর মেন শি  আসেব না। 
যখন ি র লে  ব ক চালায় তখনও তার িনঃ াস- াস পড়া ব  হেয় যায়। অজুন যখন বলেছন 
‘আিম একমা  পািখর চাখ দখেত পাি ’, যিদও মহাভারেতর উপর আমােদর কান  করার 
অিধকার নই, িক  এখােন  আেস িযিন র  নেত পাে ন অথচ বলেছন িতিন পািখর চাখ 
ছাড়া আর িকছু দখেত পাে ন না, স িক কখন স ব? যােগর দিৃ েত কখনই স ব নয়। যারঁ এই 
ধরেণর একা তা আেছ যখােন িতিন পািখর চাখ ছাড়া িকছু দখেত পাে ন না, সখােন িতিন কা র 
কথাও নেত পােবন না। আমরা বািড়র বা ােদর গালাগাল িদই ‘কালা হেয় গিছস নািক, তখন থেক 
ডেক যাি  নেত পাি স না’! বা া একটা উে জক ি েকট ম াচ য দখেছ তার কােন কান কথা 
যাে  না, আর অজুন পািখর চাখ ছাড়া িকছু দখেত পাে ন না, সখােন  াণাচায  করেছন 
আর অজুন উ র িদে ন! আসেল এিট একিট আখ ািয়কা, যােত বাঝান হে  একা তা কােক বলা 
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হয়। অ রা যখন বলেছ ‘আিম গাছপালা দখেত পাি , লাকজন দখেত পাি ’, এটাও িঠক নয়। 
কারণ যখনই কান ব র উপর দিৃ েক একা ভােব িনে প করা হয় তখন আেশপােশর সব িকছু আর 

 দখা যােব না। েযাধন বা ভীেমর মত বীর যখন পািখর চােখ দিৃ  িনব  করেছ তারাও তখন 
আেশপােশর িকছু দখেত পােব না, পািখেক পেুরা আর গােছর ডালপালও হয়েতা দখেব, িক  বণনা 
অ যায়ী আেশপােশর সবাইেক  দখেত পােব না। অজুন যখন ধ ুপািখর চাখ দখেছন তখন 
িতিন কান িকছুর শ ও কেণি য় িদেয় নেতও পারেবন না, আর উ র দওয়ার কান ই নই।  

 

ামীজী বলেছন আমােদর িচ া-ভাবনা আর ােণর মেধ  একটা স ক আেছ। সইজ  যারঁা 
খুব উ েকািটর যাগী তােঁদর িচ াও খুব শি শালী হয়। এতই শি শালী হয় য তারঁা তােঁদর িচ া-
ভাবনা িদেয় অপেরর িচ া-ভাবনােকও পাে  দওয়ার মতা রােখন। িতিন কাউেক বলেলন ‘তিুম িঠক 
হেয় যাও’, তারঁ িচ ার এত শি  য সই লাকিটর মেনর িচ া-ভাবনাও এবার পা ােত থাকেব। ওই 
িচ া-ভাবনােত তার য াণশি  কাজ করেছ, যাগীর কথােত সই াণশি টাই পাে  যাে । 
াণশি  যখন তার পাে  যাে  তখন তার শরীরটাও সের যােব। সইজ ই যাগীেদর কােছ সবাই 

িভড় কের। ামীজী বলেছন আমােদর মন একট ইি েনর মত কাজ কের, াণেক বাইের থেক টানেছ 
আবার সই াণেক বাইের ফেল িদে । িনঃ ােসর মাধ েম যখন ভতের বায়ু যাে , সই বায়ুর মধ  
িদেয়ই াণ ভতের যাে । িক  িচে  তা কান বায়ু যাে  না তাহেল িচে  াণশি  কীভােব যায়? 
িচ ার মাধ েম াণশি  িচ েক স ীিবত করেছ। কারণ িচ া-ভাবনার মাধ েম ি য়া হে , তােতও 
গিত আেছ। তাই িচ া-ভাবনা যিদ এেলােমেলা হয় তাহেল বঝুেত হেব তার াণশি ও এেলােমেলা। 
াণ যিদ িঠক হেয় যায় তাহেল িচ া-ভাবনার এেলেমেলাটাও িঠক হেয় যােব। াণেক কীভােব িঠক 

করা যােব? াণায়ােমর মাধ েম। আপিন যিদ বেলন আিম ম ী, ক ণা িদেয় িঠক কের নব। তােতও 
হেব। উে  হল িচ া-ভাবনােক িঠক করা। এই িঠক করাটা আপিন াণায়াম িদেয় করেবন, নািক 
যাগ য ঈ েরর সং া িদে  সই ঈ েরর ধ ান কের করেবন, নািক জপ িদেয় করেবন, নািক ম ী 
ক ণা িদেয় করেবন সটার কান  নই। পত িল কানটােতই বশী জার িদে ন না, এই 
ব াপাের িতিন খুব উদার। যাগ অ শীলন করেল শরীর নীেরাগ হয়, ধ ুশরীরই নয় মন পাে  যায়, 
িচ া-ভাবনা পাে  যায়, অপরেক ভােলা করার মতা এেস যায়। 
 

এই সেূ র ব াখ া িদেত িগেয় ামীজী িশ ার উপর খুব র কথা বলেছন। ামীজী বলেছন 
য কান নতনু িকছু িশ ােক হণ করা আমােদর পে  খুব কিঠন। কারণ মা েষর ভাবই হল পরুেনা 
ধ ান-ধারণােকই স আকঁেড় থাকেত চায়। ামীজী এখােন একটা উপমা আনেছন, মনটা হল একটা ছঁুচ 
আর মি  যন মেনর সামেন একটা নরম কাদার তাল। এখন ছঁুচ িদেয় যিদ কাদার তাল ফেুটা কের 
দওয়া হয় তখন ছঁুচ সহেজই কাদার তােলর মেধ  িদেয় চেল িগেয় একটা িছ  তরী হেয় যােব। 
যখনই আমরা কান িচ া মি ে র মেধ  িদেয় রণ কির ততবারই মি ে র মেধ  একটা চ ােনল 
তরী হয়। আ েযর ব াপার হল, ামীজী যখন এই কথা েলা বলেছন তখনও আমােদর িনউেরা-সাই  
এতটা উ ত হয়িন। িক  ামীজী অত িদন আেগ যটা বেল গেছন এখন িনউেরা-িব ান একই কথা 
বলেছ। এখন বলা হয় িনউেরান  , মি ে  য সল েলা রেয়েছ স েলােক িনউেরান বেল। ামীজী 
যটা িছে র কথা বলেছন সটা আমােদর বাঝানর জ  বেলেছন, িক  িনউেরান েলা এেককটা 
চ ােনল কের িনে , যা িকছু আমরা অধ য়ন করিছ, িশ ার মাধ েম যত নতনু নতনু িচ া মি ে  
পাঠাি  মি ে  িনউেরান েলা তত চ ােনল তরী কের িনে । 
 

মি ে  এই রকম কত চ ােনল আেছ সটা িদেয় িবচার করা হয় একজন মা ষ কত বড় ানী 
বা পি ত। খুব উ ত মি ে  সব থেক বিশ িড়টা কের চ ােনল থােক। এই িড়টা চ ােনল আবার 
িড়টা িনউেরােনর সে  যু , আবার েত কিট িনউেরােনর আবার পেনেরা িড়টা কের চ ােনল 

রেয়েছ। ঐ চ ােনল েলা এই িনউেরােনর চ ােনেলর সােথ আবার সংযু  থােক। এইভােব েত কিট 
িনউেরান পর েরর সােথ সংযু  হেয় আেছ – িঠক ই টারেনেটর মত। এইভােব আমােদর মি ে  
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মাটামুিট িহেসব কের দখা গেছ ায় দশ কািট সল রেয়েছ। আর আইন াইেনর মত িব ানীরা 
এর শতকরা চৗ ভাগ ব বহার কের িব ােনর কত িক ত  আিব ার কের িদেলন। িব ানীরা মেন 
কেরন য মি ে র একশ ভাগ কউই কান িদন ব বহার করেত পাের না, কারণ মি ে র কাজ করার 
জ  তার িনজ  িকছুটা খািল জায়গার দরকার। মি ে র ে  আমরা াভািবক অব ােত শতকরা 
আট ভাগ সল ব বহার কের থািক। এখােন মেন হেত পাের আট আর চৗ র মেধ  িক আর এমন 
পাথক । িক  িবরাট পাথক ই হেব, কননা যখন এটােক 100 million এ িনেয় যাে ন তখন এর 
িবরাট পাথক  এেস যােব। শতকরা চার ভাগ এিদক সিদক হেয় গেলই সম  সংখ াটা কাথায় চেল 
যােব আমরা ভাবেতই পারব না।  
 

এই কারেণ দখা যায় একটা বয়েসর পর মি  আর নতনু কান িচ া িনেত পাের না, কননা 
য চ ােনল েলা আেগ হেয় গেছ সখােন আর নতুন চ ােনল তরী করেত চায় না, সইজ  বয়স 
হেয় গেল পরুেনা িজিনষেকই আকঁেড় থােক, নতুন িকছু হণ করেতই চায় না, মনটা গাঁড়া হেয় যায়। 
বলা হয় বেুড়া িটয়া পািখেক নতনু বিুল শখােনা যায় না। যত বয়স হেত থােক কাদার তালটাও অথাৎ 
মি ও তত পাথেরর মত শ  হেত থােক। যারা িবষয়ী লাক তােদর আধ াি ক কথা বলেত গেলই 
তােদর ভতের চ  িব প িতি য়া হেয় যায়, আর য শানাে  তােক স  করেত পাের না। 
কননা আধ াি কতার য নতনু চ ােনলটা মি ে  আসেছ সটা আেগ থাকেত য চ ােনল েলা তরী 
হেয় রেয়েছ স েলার সােথ এই নতনু চ ােনেলর কান িমল নই, এ েলা তার কােছ এেকবােরই 
অপিরিচত, িকছুেতই স তাই এই নতনু চ ােনলেক বরদা  করেত পােরনা। মি  তখন ধা া মাের 
আর সটাই বাইের এেস মানিসক ি তা েপ কাশ পায়। এই কারেণ যারা অ র কৃিতর, যারা খুব 
ভাগী তােদর আধ াি ক ােনর কথা শানান বা উপেদশ িদেত িনেষধ করা হয়।  

 

এখন কাথাও েন িনল াণায়াম করেল এই এই হেব, শরীর ভােলা থাকেব, জপ করেল মেন 
শাি  আসেব, এ েলা শানার পর যখন স াণায়াম করেত  করল তখন তার মি ে র এই 
চ ােনল েলা নরম হেত  কের। একট ুনরম হেয় গেল তখন নতনু চ ােনল তরী করা স ব হয়। 
এত ণ য ানটা আসিছল স নতনু চ ােনল তরী করেত পারিছল না, য িজিনেষর কান অিভ তা 
হয়িন, য িজিনষেক স কান িদনই ভাগ কেরিন, তােক কংি েটর মত জমাট বাধঁা মি  কখনই 
িনেত পােরনা। িক  যই াণায়াম, সাধন-ভজন করেত আর  কের িদল তখন তার মি  আে  আে  
নরম হেত  করেব, এরপর ধীের ধীের তােক নতনু িচ া পাঠােল স আর িব প িতি য়া করেব 
না, নতনু আেরকটা চ ােনল কের দেব। িক  তার আেগ মি েক  সেতজ রাখেত হেব। যিদ খবর 
দওয়া হয় আজেক আমার বািড়েত কান মহারাজ আসেবন তখন আিম ঘরেদার পির ার করেত  
কের দব, নতনু চােয়র কাপ িকনব, পির ার পদা লাগাব। আর যিদ এক মাস আেগ বলা হয় রামকৃ  
মেঠর অধ  মহারাজ তারঁ কেয়ক জন সবকেক িনেয় আমােদর বািড়েত আসেবন, তখন আিম হয়েতা 
গাটা বািড়র ভতর বাইের নতনু রঙই কিরেয় িদলাম। এখােনও িঠক এই একই িজিনষ করেত হয়। 
একটা নতনু ভাবনা, নতনু ােনর আেলা পাঠােনা হে , এখন িঠক এই ভােবই মি টােক সাজােত 
হেব ঐ নতনু ােলাকেক হণ করার জ । তার আেগ মি ে র ঝাড়া মাছা  করেত হেব। ঝাড়া 
মাছা হে  – জপ, িবেবক-িবচার, াণায়াম, তপ া এ েলা মনেক শা  করার জ ই ধ ু নয়, 
মি ে র জ ই এ েলা করা সব থেক বিশ েয়াজন। যত বয়স হে  মি ে র সল েলা তত শ  
হেত থােক আর তার পে  নতনু কের িকছু আয়  করা কিঠণ হেয় পড়েছ।  

 

আধ াি কতার ব াপাের এই কাজ আরও কিঠণ হেয় পেড়। সইজ  বয়স হেল বেল – তিুম 
বাবা করতাল বািজেয় হিরেবাল হিরেবাল কর, নাহেল হাততািল িদেয় হির ও ঁ হির ও ঁকর, এছাড়া আর 
িকছু তামার ারা স ব নয়। একটা বয়েসর পর মি  একটা িনেরট পাথর হেয় যায়, নতনু কান 
আইিডয়া িদেল মি  িনেত না পের মাথার িবকৃিতও আসেত পাের। ামীজীও এখােন বলেছন – 
সাধারণ লােকরা যিদ যাগ অভ াস করেত আেস তাহেল তােদর মাথাটা খারাপ হেয় যায়। কারণ যাগ 
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হল এেকবাের নতনু িচ া ও ভােবর সমি । অ া  পেথ িবেশষ কের ভি েযােগ বলেব তামার হেবই 
হেব। িক  রাজেযাগ সরাসির বেল দেব – বাপ ু তামার ারা হেব না, কননা তামার ন ফিসল হেয় 
গেছ। তাহেল আমার িক হেব? যাগ বলেব এখন থেকই তিুম চ া করেত থাক, পেরর জে  িগেয় 
আবার ভােলা কের থম থেকই যােত জার কদেম  করেত পােরা তার জ  এখন থেকই মেনর 

িত নাও। রাজেযাগ বেলই িদে  – there is no easy and short-cut method in 
spiritual life.  
 

 সইজ  আমােদর মুিন ঋিষরা ব কাল আেগই বেল িদেয়েছন আধ াি ক সাধনা ছাটেবলা 
থেকই  করেত হয়। আর যিদ ছাট বয়স থেক  নাও করা যায় তাহেল যখনই  করেব 
সখান থেক ধােপ ধােপ এেগােত হেব। িক  বিশর ভাগ লাক কা র কাছ থেক িকছু একট ুিশেখ 
িনেয় থম িদন থেকই এক ঘ টা ধের াণায়াম করেত  কের দেব। এই বয়েস যিদ থম িদন 
থেক এক ঘ া াণায়াম করেত যায় তাহেল তার মাথাটা খারাপ না হেয় কান উপায় আেছ! টেচর 
ব াটািরর িদেক হাত িদেল সািকটটা পণু হে  িক  কাের ট লাগেছ না। িক  ৪৪০ ভাে  হাত িদেয় 
দখুক তা, তখন কাের ট কােক বেল বিুঝেয় দেব। এই বয়েস যত ণ আমরা হিরেবাল হিরেবাল 
করিছ তখন এটােত িকছু গালমাল হেব না, এখােন ছাট ব াটািরেক শ করা হে । িক  যখন 
াণায়াম করেত নামেব তখন স ৪৪০ ভা েক িনেয় খলা করেত  করল।  

 

 ামীজী বলেছন, আমােদর  চতে র উপর জগেতর য ছিব িতিবি ত হে  এটাই 
আমােদর জগৎ, যটা আমরা থম থেক আেলাচনা কের আসিছ। ামীজী বলেছন ‘অনে র িকয়দংশ 
আমােদর চতনার ের কািশত হইয়ােছ, উহােকই আমরা আমােদর ‘জগৎ’ বিলয়া থািক’। ছা  
ঘােসর ডগায় একটা ছা  িশিশর িব  আর তার মেধ ই সম  িব া  িতিবি ত হে । িঠক 
তমিন আমােদর এই ু  মন িক  তার মেধ ই পেুরা িব া  িতভািসত হে । আমরা বলেত 
পাির ছা  িশিশর িব র মেধ  পেুরা িব া  িতফিলত হেয় আেছ, এেত কান সে হ নই, িক  
িতিবে র ছিবটা তা িনতা ই ু । িঠক তমিন আমােদর মেন িব াে র য ছিব আসেছ সটাও 

অত  ু । িক  তার পছেনই রেয়েছ সই অন , সই িবরাট। এখােন ামীজী খুব মূল বান কথা 
বলেছন, এই য অন  চত  আর মেন কৃিতর য একটা িতিব  পড়েছ, যটােক আমরা আমােদর 
জগৎ বলিছ, তাহেল এখােন েটা স া এেস যাে । এই েটা স ার মেধ  যখন য কান ধম একটা 
অ েক জার দয় তখন ঐ ধম অস ূণ, অস ণূ ধম হওয়ার জ  সই ধম বল হেয় যায়। য ধম 
ধ ু চত েক িনেয়ই কথা বেল সই ধম যমন বল, িঠক তমিন য ধম ধু ইি য়া ভতূ সংসার 

িনেয়ই ব াপতৃ সই ধমও তমনই বল। িবে র বশীর ভাগ চিলত ধম িল সংসােরর মেধ ই িবচরণ 
কের যাে , সংসাের কীভােব ভােলা মা ষ হওয়া যায়, ঈ রেক ভােলাবাসেল কীভােব েগ যাওয়া যায়, 
কীভােব মৃতু র পেরও অন  খ পাওয়া যায়। এ েলাই ধেমর বলতা। 
 

 পত িল এত িকছু বলার পর এবার অ  সে  িগেয় বলেছন িবষয়বতী বা বিৃ ৎপ া 
মনসঃ  ি িতিনবি নী।।৩৫।। যখন মা ষ এই িজিনষ েলা অ শীলন করেত থােক, করেত করেত 
মন একা  হেয় যাওয়ার িকছু িদন পর থেকই তার নানা ধরেণর িস াই আসেত  কের। মন কান 
অব ায় একা  হয়? যখনই কান িজিনেষর িত মা েষর মন আকষণ হেব তখনই তার মন সই 
িজিনেষ একা  হেব। যাগ িক  এই একাে র কথা বলেছ না। তাহেল কান ধরেণর একাে র কথা 
বলেছন? িবষয়বতী বা বিৃ ৎপ া মনসঃ ি িতিনবি নী, যাগ পেথ য একা তা আেস এই 
একা তায় এমন এমন িবষেয়র ব াপাের জানেত পারা যায় যা িকনা সহজ অব ায় আমরা কান িদনই 
জানেত পারেবা না, আমােদর ক নারও বাইের আর অপেরও সটা জােন না।  
 

খুব সহজ উপমা হল, একজন খুব নামকরা ি েকট য়ার ব ািটং করেত নেমেছ। এখন ইিন 
যিদ একটা চার মােরন তােত এমন িকছু আ েযর নয়, আমােদর জানা আেছ িতিন এভােবই সাবলীল 
ভি েত চার ছয় মের থােকন। তার মােন তারঁ একা তােত যা িকছু হে  এেত অবাক হওয়ার িকছু 
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নই। শচীন ত লুকার স িুর করেল অবাক হওয়ার িকছু নই, তারঁ িনেজর কােছও তমন আ েযর 
িকছু নয়, অপেরর কােছও আ েযর িকছু নয়। শচীেনর মেধ  য একা তা এবং এই একা তােত িতিন 
যা িকছু করেছন এেত অবাক হওয়ার িকছু নই। িক  যাগ পেথ যখন একা তা আেস আর সই 
একা তায় এমন এমন িকছু িজিনষ হয় তােত মা ষ িব েয় হতবাক হেয় যায়। তখন দেখ, য 
িজিনষ েলা ইি য় িদেয় কখনই জানা যায় না, সই িজিনষ েলােক িতিন জানেত পারেছন। যােগর 
িসি র ব াপাের ামীজী েটা িজিনষ ায়ই বেল থােকন, যমন বলেছন – যিদ নাসাে  মনেক একা  
করা হয় তাহেল িকছু িদেনর মেধ  গ  পেত  কের আর দেূরর িজিনষ দখেত পায়। এছাড়া যিদ 
িজ ার মূেল ধ ান করা যায় তাহেল ব  দেূরর কথা নেত পায়। সাত িদন করেলই এ েলা আসেত 
থােক, অব  যিদ িঠক িঠক যাগী হেয় থােক।  

 

তেব যাগদশেন এই ধরেণর িস াইেক িবেশষ কান  দওয়া হয় না। িবিভ  সাধেকর 
ে  িবিভ  রকেমর িস াই হেব। তেব একটা িজিনষ সবারই এক হয়, আপিন একটা িজিনষ ভাবেছন 

দখা যােব িঠক সই িজিনষটাই বা েব ঘটেব। যিদ একবার ঘেট তখন মেন হেব লেগ গেছ, 
ি তীয়বার ঘটেল মেন হেব িঠক আেছ যা হওয়ার িছল তাই হেয়েছ, তৃতীয়বােরও তাই মেন হেব। িক  
বশ িকছু িদন অেনক জপ-ধ ান করেত করেত একটা অব ার পর যিদ দেখন মাথার মেধ  উ ট 
উ ট য িচ া েলা হে  স েলাও বা েব ঘেট যাে , তখন িক  আপনার থেমই মেন হেব এর 
পছেন িকছু একটা ব াপার আেছ। এ েলা সিত  সিত ই হয়, সাধেকর সাধনার ে  এ েলা একটা 
ভাব ফেল। এ েলােক কান ভােবই যিু  িদেয় মলােনা যায় না। িবখ াত মন াি ক িজ ােডা তারঁ 

িবখ াত একিট বইেত Altered state of consciousness নােম একটা নতনু ধারণা িনেয় 
এেসেছন। সখােন িতিন বলেছন এমন একটা state of consciousness হয়, যখন এমন অেনক 
িকছু জানা যায় যা কান ভােব ব াখ া করা যায় না। আসেল যাগ িস াই মােন সাধারণ ইি য় িদেয় 
যটা হওয়ার নয় সটাই হেয় যাে । আমােদর জানার কথা নয় আজেক বািড়েত ক আসেবন, িতিন 
িক খাবার িনেয় আসেবন, িক  আেগ থেকই আপিন জেন যাে ন। এই ধরেণর িজিনষ য ধু 
যাগীেদর ে ই হয় তা নয়, অেনক সাধারণ িজিনষও সাধারণ মা েষর জীবেন ঘটেত দখা যায়। 
এর সব থেক ভােলা উদাহরণ হল, ছেল যিদ বাইের থােক আর ছেলর যিদ িকছু হেয় যায় বািড়েত 
মােয়র মন ছটফট করেত  হেয় যায়। আসেল ছেলর সােথ মােয়র মন এমন জিড়েয় রেয়েছ যার 
ফেল ছেলর মাথা ফেট গেল, হাত ভেঙ গেল মােয়র মেন ওই অ ভিূতটা এেস তালপাড়  কের 
দয়। এ েলাই হল একটা Altered state of consciousness। এখােন এটা িক  মােয়র িনেজর 
ছেলর উপেরই হে । 

 

পত িল িক  িবি  কান ঘটনােক িনেয় বলেছন না। িতিন বলেছন এই ধরেণর অেনক িকছু 
যখন হেব তখন মনসঃ ি িতিনব নী, আপনার মন তখন একটা ি িতেত দঢ়ৃ হেয় যােব। কান ি িতেত 
দঢ়ৃ হেব? জপ-ধ ানই িঠক, এই জপ-ধ ান থেকই আিম শি  পাি , য শি  াভািবক অব ায় 
কখনই পাওয়ার কথা নয়। তখন মেন আর কান সে হ আসেব না, আিম যটা করিছ এটাই িঠক, এই 
িব াসটা দঢ়ৃ হয়। ঠা রও মা কালীর কােছ আবদার কের বলেছন – ছেলরা যিদ একট ুিকছু না পায় 
তাহেল উৎসাহ কী কের পােব! এই ধরেণর িকছু িকছু িস াই যখন আেস তখন সাধেকর উৎসাহ 
আেস। ামীজী বলেছন, অি রিচ  ব ি ও যিদ সামা  যাগ অ শীলন কের িকছু িদন পেরই এই 
ধরেণর অ ভিূত আসেত  কের দেব। তখন সাধেকর মেন যত সে হ আেছ সব চেল যােব। তেব 
ামীজী রাজেযােগর য াশ িনেয়িছেলন তােত মুি েময় কেয়কজন িনবািচত ব ি  িছেলন, ামীজীর 

সং েশ তারঁাও যােগর ব াপাের অেনক উ ত হেয় িগেয়িছেলন। উ  ম  ব ি েদর এসব কথা 
বলার পর তারা যিদ যাগ  কের দয় তােদর িকছুই হেব না, একট ুসময় লাগেব। িকছু িদন ধয 
ধের করার পের বঝুেত পাের জীবনটা অ  রকম।   
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আর এই সব সাধনােত যিদ কান রকেমর ভােগর য় থােক তাহেলই তা সাধেকর মাথাটা 
ন  কের দেব। এর মেধ  সব থেক ভয় র ব াপার হে  নারী-পু ষ স । যােগ সাধন অব ায় যিদ 
নারীস  হয় তাহেল মাথাটা খারাপ হেবই হেব। এই কারেণ আধ াি ক জীবেন চেযর উপের চ  
জার দওয়া হয়। য কান ধমপেথর সাধনায় যিদ দখা যায় চেযর উপর জার দওয়া হে  না 
তখন সই ধমপেথ এক িব ও িব াস রাখেত নই। কারণ আধ াি কতা আর অ চয স ূণ ভােব 
পর র িবেরাধী। কউ যিদ এক চলুও চযেক সিরেয় রেখ ধেমর কথা বেল তাহেল বঝুেত হেব স 
পির ার িমথ া কথা বলেছ নয়েতা তার মাথােত িনঘাৎ গ েগাল আেছ। Psychic energy ভােব 
বেরায় – একিদেক আধ াি কতার িবকােশর মধ  িদেয় আর যিদ আধ াি কতা ব  থােক তখন স ান 
উৎপাদেনর মাধ েম শি টা বিরেয় যায়। কউ যিদ িঠক কের থােক আিম স ান উৎপাদনও করব 
আবার াণায়ামও করব ধ ানও করব তাহেল মাথা তার খারাপ হেবই হেব, কউই বাচঁােত পারেব না 
তােক। ি তীয় আরও বােজ, একিদেক রাজ মুরগীর মাংস খােব মদ নশা ভাঙ করেব আবার জপ 
করেব াণায়ামও করেব তারও মাথাটা িনঘাৎ খারাপ হেবই হেব। এ েলা সবই যাগ সাধনার ে  
চ  িতকারক। আেগ মেনর কােছ পির ার হও – তিুম ভাগ চাও, না যাগ চাও, যাগ আর ভাগ 

ক ণ একসােথ হেব না।  
 

 যখন এই ধরেণর িকছু িস াই আসেত  কের তখন মা েষর আধ াি ক জগেতর উপর 
িব াসটা দঢ়ৃ হয়। কান অিব াসী যিদ এই যােগর িকছু সাধন অবল ন করার পর এ েলার ব াপাের 
যিদ সি হান থােক তখন িকছুিদন সাধনার পর এই সব অ ভূিত হেত থাকেল তার আর সে হ থাকেব 
না, তখন স আেরা জার কদেম অধ বসায় সহােয় সাধন করেত থাকেব। 
 

 পত িল যমন াণায়ামািদর কথা বলেলন, এরপর আবার তার িবক  পথও বেল িদে ন। 
এখােন িতিন যাগদশনেক একটা দঢ়ৃ পেথ তেুল িদেত িগেয় আর যাগ সাধনােক গম করার জ  
খুব খালা মেন বেল যাে ন। যমন পেরর সেূ  বলেছন – িবেশাকা বা জ ািত তী।।৩৬।। 
িবেশাকা মােন আমােদর দেয়র মেধ  একটা জ ািতর কথা বলা হে । এই জ ািতর আেলােক িটউব 
লাইেটর আেলা বা সাধারণ আেলার মত বলেছন না। আেলা আর জ ািতর মেধ  তফাৎ হয়। সাধারণ 
আেলা জড় িক  জ ািতেত মেন হয় জীবন আেছ। যিদ কান জ ািতপেু র উপর ধ ান কের মনেক 
একা  করা হয় তােতও একই ফল হেব। ামীজী এখােন বলেছন যার ভগবােন িব াস নই সও যিদ 
ম দ  সাজা কের বেস দেয়র মেধ  একটা প ফুল আেছ ভাবেত থােক, আর সই প ফুলটা 
অেধামুখী, সই অেধামুখী প  আে  আে  সাজা হেয় উঠল, আর সই প ফেুলর মাঝখােন সেূযর 
যমন আেলা বেরায়, সই রকম একটা জ ািত ল ল করেছ, এই জ ািতর যিদ স িচ ন কের 
তােতও িচ বিৃ েলা কেম িগেয় তার মন শা  হেয় যােব। ক না নয় িচ ন করেত বলেছ। ক না 
আর িচ েনর মেধ  পাথক  হল, ক নায় মন অি রমনা, কখন এিদেক যাে  কখন ওিদেক যাে , 
িক  িচ ন তা নয়, িচ ন মােন একটা িজিনষেক িনেয় এক ভােব ধের রাখা। িচ ন করেত করেত মনটা 
গভীের চেল যায়। মন যখন গভীের চেল যায় তখন এই এত ণ য অেনক ঢউ উঠিছল, সই 
ঢউ েলা শা  হেয় যায়।  

 

 পেরর সেূ  বলেছন – বীতরাগিবষয়ং বা িচ  ।।৩৭।। িযিন বীতরাগ, অথাৎ রাগ আর 
েষর পাের, যারঁ দয় পিব  ও িনমল, তারঁ িচ ন করা। যিদ কান মহাপু ষ, মহা া, যােঁকই 

আপনার মেন হে  য ইিন রাগ আর েষর পাের, তারঁ ধ ান করেল, িচ া করেলও িচে র বিৃ  িল 
শা  হেয় যায় আর মন ধীের ধীের পিব তা লােভর িদেক অ সর হয়। িক  তােঁক মা ষ মেন কের 
ধ ান করেল কাজ হেব না, িতিন এমন একজন যারঁ মেধ  রাগ ও ষ নই, তারঁ মেধ  কান ধরেণর 
কামনা বাসনা নই, িতিন হেলন এেকবাের পণূ পু ষ, এই ধরেণর িচ ন করেত হেব। আমােদর জ  
ইে র ধ ান করা। আেগ যমন বলেলন ঈ র িণধানা া, ঈ েরর উপর ধ ান করেত বলা হে । ঈ েরর 
উপর ধ ান কের আপিন যা পােবন, ম  জপ করেল একই িজিনষ পােবন, াণায়াম করেল একই 
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িজিনষ পােবন আর দেয় যিদ জ ািতর িচ ন কেরন তখনও আপিন একই িজিনষ পােবন। আবার ধু 
র ধ ান করেলও একই িজিনষ হেব আর কান সাধু, মহা া, িযিন পিব  দেয়র, যারঁ িত 

আপনার া আেছ, তােঁকও যিদ আপিন ধ ান কেরন সই একই ফল পােবন। একই ফল মােন, িচে  
নানান রকেমর যত বিৃ  আেছ সব বিৃ  কেম আসেব। 
 

য ধরেণর সং ারযু  লােকর স  আপিন করেবন সই ধরেণর সং ার আপনার মেধ  জেগ 
উঠেব। িকছু খারাপ লাক আেছ যােদর সােথ আপনার কথা বলেতই ভােলা লােগ না, তার কারণ 
আপনার ভতের ঐ সং ারটা নই যটা ঐ খারাপ লােকর মেধ  আেছ। যিদ ঐ ধরেণর একটু 
সং ারও আপনার ভতের থাকত ঐটাই তেড়ফেুড় বিরেয় এেস আপনােক িদেয় তার স  কিরেয় 
িনত। কউ মদ খেয় মাতলােমা করেছ, আপিন ওই মাতালেক দেখ হয়ত সের এেলন, িক  অেনেক 
আেছ মাতাল লাক মাতলােমা করেছ দখেলই কােছ িগেয় তােক খাচঁােব, ‘িক খুেড়া কমন আেছা’, 
‘ তামার নশােতা দখিছ খুব জেমেছ তাই না’! বেলই মাতােলর সে  খাস গ  জুেড় িদেয় মজা 
করেত বেস যােব। স হয়েতা মদ খায়না িক  ভতের মদ খাওয়ার সং ার আেছ বেল তার কােছ বেস 
গ  করেত ইে  করেছ, তার সােথ মজা হািস-ঠা া কের আন  পেত চাইেছ। এরও আর বিশ দরী 
নই মদ ধরল বেল। যখনই কান িজিনষেক িনেয় কউ বিশ িতি য়া দখাে , স য কান 
িজিনষেক িনেয়ই হাক না কন, কা র িকছু হেল ক ণা দখােত িগেয় িজে স করেব এটা িক কের 
হল, এটা কন হল, এই ধরেণর পাচঁটা  যিদ কের তখন বঝুেত হেব য এর ভতেরও িকছু 
গালমাল আেছ, মােন তার ভতেরর চাপা সং ার জাগেত  কেরেছ। িঠক তমিন কউ হয়েতা 
কা র নােম খুব িন া করেছ, িধ ার িদে  তাহেলও বঝুেত হেব গালমাল আেছ। এ েলা আর িকছুই 
না, সং ার চাড়া মারেছ আর সটাই আেগ থেক জানান িদে । আর যােদর সং ার নই, কা র িকছু 
হেল স তার কােছ যােব একটা ক ণার ভাব িনেয় িজে স করেব তারপর বলেব ‘যা হেয় গেছ ছেড় 
দাও, এরপর যােত আর না হয় চ া কর’, এইটু  বেল বিরেয় যােব। সং ােরর কারেণ এটা হয় না, 
কৃত ক ণা ভাব থেক আেস, ঃখ এেসেছ, আপনার একটা িবপদ হেয় গেছ, আপনার িত 

ক ণাবশতঃ সা না িদেয় গল।  
 

 এখােন বলা হে  বীতরাগ – মােন এমন লাক যাঁর মেধ  কান ধরেণর কামনা-বাসনা নই, 
তখন তারঁ য িচ ন করেছ সটা য ধ ুিচ নই হে  তা নয়, তারঁ স ও হেয় যাে । পত িল বলেছন 
জপ করেল যা হয়, এই ধরেণর কান সাধপুু েষর ধ ান করেল সই একই িজিনষই হয়। অথবা 
জ ািতর উপের যিদ ধ ান কেরন তােতও একই ফল হেব। আবার সমুে র মাঝখান থেক ভােরর লাল 
সেূযর উদয় হে , এই নসিগক দৃ েকই দেয়র মেধ  ধ ান করেলও একই িজিনষ হেব। মেন য 
হাজার ধরেণর বিৃ  অহরহ উঠেছ, যন তন কাের ঐ বৃি র ওঠােক আটেক দওয়া। যটােতই একা  
ক ক না কন দখেত হেব ঐ িচ াটা যন খুব শি শালী হয়। য লাক খুন করেত যায় তারও িচ াটা 
চ  আকাের শি শালী থােক, তখন তার একটাই িচ া থােক আর কান বিৃ র ঢউ তখন থােক না, 

িক  এই িচ া কখনই মহৎ নয়। তাই িযিন িচে র বিৃ িলেক আটকােত চাইেবন তার েটাই থাকেত 
হেব একিদেক শি শালী িচ া হেত হেব আর অ  িদেক সই িচ াটা যন খুব পিব , মহৎ, সাধভুাব 
হয়। পত িল একটার পর একটা অেনক েলা উপায় আমােদর িদেয় যাে ন, এর য কান একিটেক 
অবল ন কের িচে র বিৃ র ঢউ ওঠােক আটকােনা যেত পাের।  
 

 এই রকম আেরকিট উপােয়র কথা পেরর সেূ  বলেছন – িন া ানাল নং বা।।৩৮।। 
কথামৃেত ে র ব াপাের কেয়কটা ঘটনার উে খ আেছ – কউ ে  িকছু দেখেছ, ে  কউ িকছু 
পেয়েছ। ঠা রেক একজন তার ে র কথা বলেতই ঠা র বলেছন – আমার রামা  হে  তিুম িশ ই 
ম  নাও। ে  য আধ াি ক ান আেস িহ ধেম এটােক খুব উ  ান দওয়া হয়। ে র মেধ  য 
িবিভ  দবেদবীর দশন হয় সই দশন েলা ভীষন জীব  হেয় আেস। আমােদর িকছু িকছু য 
মন াি ক দশন আেছ সখােন ে র ব াপাের বলেছ ে  য দবেদবীর দশন হয় সটা তারঁাই 
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পাঠান, অ  েলা আমােদর মন থেক হয়। িক  মূল কথা হল এখন কউ যিদ াদৃ  পিব  বা 
ভ কান িবষয় িনেয় ধ ান করেত থােক, তােতও আমােদর িচ বিৃ  িন হ করেত সাহায  করেব। 

ধ ন কউ দখল ীরামচ  তীর-ধ ক িনেয় তার সামেন দািঁড়েয় তার িদেক ি ত ও িম  হািস মুেখ 
তািকেয় আেছন, আর তারঁ অেশষ ক ণা ঝের পড়েছ। ে  দখা এই িচ িট মেনর মেধ  গভীর ভােব 
বেস যােব। অ  সমেয় যখন ইে র ছিবেক ক না করবার চ া করেব তখন িক  ইে র িতমুিতটা 
এত পির ার দখেত পােব না, িকছুটা অ  দখােব, িক  ে  দখা সই ছিবটাই জীব  ও বণময় 
েপ দখেত পাওয়া যায়। ধ ােনর সময় ে  দখা ঐ জীব  বণময় ছিবেক িচ ন করেত থাকেল এই 

হাজার রকেমর িচ ার ঢউ ওঠাটা ব  হেয় যােব, আর এটাই তা যােগর উে ।  
 

আমরা য খুব উ  আধ াি ক তে র কথা এখােন বলিছ তা নয়, রাজেযােগর এেকবাের 
াথিমক ত িলই এখন বলা হে , বা ারা যখন েুল যায় তখন তােক শখােনা হয় আতা গােছ 
তাতা পািখ, ডািলম গােছ মৗ, আমরা এখন ঐ অব ােতই আতা গােছ তাতা পািখ আওড়াি ।   

 

 তারপর শেষ বলেছন – যথািভমতধ ানা া।।৩৯।। াণায়াম থেক  কের এত ণ 
একটার পর একটা যা িকছু বলা হল স েলা তা তিুম করেতই পার, এছাড়া তামার যটা বিশ 
ভােলা লােগ সটাও তিুম করেত পার। যােগর উে  হল ছড়ােনা ছটােনা মনেক এক জায়গায় 
িটেয় িনেয় আসা। তামার যটা ভােলা লােগ, ঠা র যমন বলেছন তামার নািতেক বশী ভােলা 

লােগ? আ া নািতেকই গাপাল ভেব সবা কর। ঠা র এখােন ধ ােনর কথা বলেছন না, সবার কথা 
বলেছন। পত িল এখােন যটা বশী ভ স েলার কথা আেগ বলেছন, যমন ঈ েরর কথা, বরােগ র 
কথা বা ওএঁর জপ ও ধ ান, তার সে  জ ািত, ই  ইত ািদ নানান রকেমর কথা বেল বেল শেষ 
বলেছন, এ েলার কানটাই যিদ তামার না হয় তাহেল তিুম যটা ভােলাবােসা তােকই ধ ান কর। 
একজন ছেল একটা মেয়েক সিত কােরর খুব ভােলাবােস, িক  ছেলিটর মেন হে  কাথাও একটা 
ভলু হেয় যাে । ছেলিটও ভতের ভতের চাইেছ আধ াি ক পেথ এেগােত। তখন ছেলিটেক বেল 
দওয়া হল তিুম যিদ মেয়িটেক দবী েপ িচ া কের তার সবা কর তােতই তামার হেব। 

 

 অন মুিত ক ড় সািহেত র একজন খুব িবখ াত লখক। উিন ক ড় ভাষায় খুব নামকরা বশ 
িকছু উপ াস িলেখেছন। িতিন একাধাের সািহিত ক আবার বড় পি তও, উিন এক সময় ভাইস 
চ া লারও হেয়িছেলন। ওনার সািহেত  সামািজক চতনা এক সময় চ  আেলাড়ন তরী কেরিছল। 
অন মুিতর িকছু উপ াস ইংরাজীেতও অ বাদ হেয়েছ। উপ ােসর মাধ েম িহ  সমােজর িচরাচিরত 
িকছু থােক িতিন চ  িন া কেরেছন, িতিন য িহ  সমাজেক এেকবাের উিড়েয় িদে ন তা নয়। 
িক  িহ েদর িকছু িকছু থােক উিন এেকবােরই বরদা  করেত পারেতন না। স যাই হাক তারঁ 
উপ াস েলা খুবই উ মােনর। আমােদর ভারতীয় ভাষায় যত সািহত  সজৃন হেয়েছ তার বশ কেয়কিট 
উপ াস খুব উ মােনর। সই তলুনায় ভারেত ইংরাজী ভাষায় যত সািহত  রিচত হেয়েছ স েলা 
একবার পড়ার পর ি তীয়বার আর পড়েতই ইে  হেব না, এতই িন মােনর।  
 

অন মুিতর উপ াস েলার মেধ  একিট খুব নামকরা উপ াস ‘ভারতীপরুা’র মেধ  একটা 
কািহনী আেছ তােত একজন মথেরর ছা  একটা স  আেছ। মথরিটর কাজ িছল রাজবািড়েত িগেয় 
বাথ ম পির ার করা। রাজই একটা সমেয় স রাজবািড়েত যায়, সখােন খুব র ভােব রাজবািড়র 
বাথ ম েলা পির ার কের ঝকঝক তকতক কের িদেয় আবার বািড় চেল আেস। একিদন দবাৎ 
বাথ ম পির ার করেত করেত স সই রাজবািড়র রানীেক অনাবতৃ অব ায় দেখ ফেল। রানীর 
দেহর ওই সৗ য দেখ মথরিটর মাথািট গেছ িবগেড়। এমনই মাথা ঘুের গেছ য বািড় এেস স 
খাওয়া-দাওয়া ছেড় িদেয়েছ। তার মন পেুরাপিুর এখন রানীর উপর পেড় আেছ, রানী ছাড়া আর স 
িকছু ভাবেতও পারেছ না, রানীর ওই সৗ য ছাড়া িকছু দখেতও পারেছ না। খাওয়া-দাওয়া ছেড় 
দওয়ার সােথ সােথ স সব রকম কাজকম করাও ছেড় িদেয়েছ। তার ী কান রকেম একট ু ধ বা 
তরল জাতীয় খাবার খাইেয় দয়। এই ভােব এক িদন,  িদন, এক মাস,  মাস থেক ছয় মােস 
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কেট গেছ। ী কতবার এেস িজে স কের তামার িক হেয়েছ, িক  স িনিবকার ভাবেলশহীন ভােব 
ধ ুঅ  িদেক তািকেয় থােক, ীর কান ে র উ র িদেত পাের না। আে  আে  এমন পিরণিতর 

িদেক এেগােত লাগেলা য লাকিটর বেঁচ থাকাটাও সংশয় িচে র মেধ  এেস গেছ। ী একিদন 
অেনক িদিব  িদেয় বারংবার িজে স করার পর স তখন বেল িদল ‘ দেখা! আিম একিদন রানীেক 
এই রকম দেখ ফেলিছলাম, সই থেক রানীর ওই ছিবটা আমার মন থেক আর যাে  না। আমার 
মন পেুরা রানীর উপর পেড় আেছ। আমার একমা  ই া আিম একিদন রানীেক সামনা সামিন ঐ 
রকমিট দখব, এছাড়া আমার আর কান ই া নই’।  
 

 ামীর মুখ থেক সব শানার পর ী তা মাথায় হাত িদেয় বেস পেড়েছ। এর থেক তােক 
যিদ কউ মৃতু দ  িদেয় দয় সটাও স মাথা পেত িনেত পারেব িক  রানীেক কীভােব স এই কথা 
বলেত পারেব! আমরা অিত নগণ  মথর, রাজবািড়র পায়খানা, বাথ ম পির ার করা আমােদর কাজ। 
এই ঃসাহস কাজ করার িচ াও আমরা করেত পািরনা। িক  দখেছ ামী মৃতু র িদেক মশ এিগেয় 
যাে । অেনক িচ া-ভাবনা করার পর, ামীর জীবেনর অব ািব পিরণিতর কথা ভেব তার ী কান 
রকেম রানীর কােছ পৗেঁছেত পেরেছ। রানীেক সব কথা বেলেছ। রানীও তার সব কথা েনেছন। 
শানার পর রানী তার ীর কােছ জানেত চাইেলন ‘ও এখন সারািদন কী কের’? ী বলল ‘আপনােক 
সিদন ওই ভােব দখার পর বািড়েত একটা খােটর উপর েয় থােক, সই য খােট এেস েয়েছ সই 
থেক খাট থেক আর ওেঠিন’। রানী বলেলন ‘িঠক আেছ, তিুম ওেক িনেয় এস, ও যমনিট চাইেছ 
আিম তমনিটই করব’। রানীর কথা তা ীর িব াস হে  না। কান রকেম দৗেড় এেস ামীেক সব 
বেলেছ ‘এই দেখা, তামার ই াপণূ হেয়েছ। তুিম আমার সােথ চেলা, রানী মা তামােক ডেকেছন’। 
তখন শরীেরর সব শি  িদেয় খাট থেক উেঠ রাজবািড়র িদেক চেলেছ। রাজবাড়ীেত পৗেঁছেছ। রানী 
আেগ থেকই িনেদশ িদেয় রেখিছেলন। সবাইেক িতিন তারঁ কাছ থেক সিরেয় িদেলন। ওর ীেকও 
ঘেরর বাইের রাখা হল। লাকিট ধীের ধীের রানীর ঘেরর ভতের েবশ করল। েবশ কেরই দেখ 
তার সামেন রানী স ণূ অনাবতৃ হেয় দািঁড়েয় আেছন। রাজবািড়র মথর স, আর এতিদেন তার চলু 
দািড়ও ঝাঁকড়া ঝাকঁড়া হেয় গেছ। রানীর ওই অনাবতৃ মুিতর িদেক িনিনেমষ নয়েন তািকেয় থাকল, 
তারপর স রানীর সামেন নত হেয় পেুরা সা া  অব ায় িগেয় রানীর পা ছঁুেয় ণাম করল। মজার 
ব াপার হল, লাকিট ণাম কের যখন িনেজর জায়গায় দাড়ঁাল তখন রানীও হাটঁ ু গেড় লাকিটেক 
ণাম করল। 

 

 ব ব  হল, এই য এখােন পত িল বলেছন যথািভমতধ ানা া, লাকিট রানীর ওই সৗ যেক 
ভােলােবেস ফেলেছ, এরপর ধ ুরানীর ওই পেক িচ া কের কের স িনেজও বঝুেত পােরিন কখন 
অজাে  স যাগী হেয় গেছ। রানী খুব বিু মিত িছেলন, িতিনও বঝুেত পেরেছন য লাকিট আমার 
িচ া কের কের যাগী হেয় গেছ, যার জ  িতিন ওই অনাবতৃ অব ায় তােক ণাম করেলন, ণাম 
কের িতিন আলাদা হেয় গেলন। লাকিট বািড় িফের এল, সখান থেক সাজা ঘরবািড় ছেড় যাগী 
হেয় বিরেয় চেল গল। অন মুিত এখােন একটা কািহনী রচনা কেরেছন। িক  এই ধরেণর ঘটনা 
আমােদর পর রােত অেনক পাওয়া যােব, যখােন একজন িমক িনেজর িমকােক ভেব ভেব 
এমন হেয় গেছ য তার মেন সই িমকা ছাড়া অ  িকছু থাকেছ না। লায়লা-মজ েতও একই 
ঘটনা। এক অপেরর িচ া করেত করেত করেত তােদর দহেবাধটাই চেল গেছ। যার দহেবাধ চেল 
গেছ তার আর িচ বৃি  িক কের থাকেব! পত িল এই সেূ  এই কথাই বলেছন, য িজিনষেক আপিন 
খুব ভােলাবােসন, আর সই িজিনেষরই ধু িচ ন কের ধ ান করেত থােকন তখন আপনার চ ল মন 
আে  আে  শা  হেয় একা  হেয় যােব।  
 

তাহেল আমােদর ের যারা ধ ান কির সখােন আমােদর কী সম া হয়? থম সম া হল য 
িজিনেষর িত  ধ ান করেত বেল িদেয়েছন সই ব  বা িবষেয়র িত আমােদর অ রাগ না থাকা, 
ফেল সই িবষয়েক আমরা ধের রাখেত পািরনা। তার থেকও বড় সম া হল, এত ণ যােগ নানা 
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রকেমর যত প িতর কথা বলা হেয়েছ, ধ ান করেত বসেল অজা ায় সব কিট প িতর উপর আমােদর 
পরী া চলেত থােক। থেম ভাবিছ, জপটা একট ু বশী কেরই কির। ভাবার পর জপ করা  হেয় 
গল। িকছু ণ পের মেন হেব, জপ থাক ধ ানটাই বশী কের কির। ধ ান  হেয় গল। ধ ান করেত 
করেত মেন হেব ঠা েরর লীলা িচ নটাই কির। লীলা িচ ন করেত করেত মেন হল গীতা পাঠ করেলও 
তা একই িজিনষ হেব, তাহেল গীতা পাঠটাই করা যাক। সবটাই ভ কাজ, িক  একটা ভ কােজ 
মনেক পেুরাপিুর না লািগেয়, একটা ভেক সিরেয় আেরকটা ভ কােজ চেল যাে , সটােক সিরেয় 
আবার আেরকটােত চেল যাে । যিদ আিম িঠক কের িনই এক ঘ টা আসেন বসেবা, এক ঘ টা আসেন 
বেস আিছ িঠকই িক  এক ভ কাজ আেরক ভ কাজেক ধা া মের সিরেয় যেত থাকেব। ফেল ভ 
েভর মেধ  এমন খলা হেত থােক য শষেমশ কান বিৃ ই আর িনেরাধ হয় না। যমন িছলাম 
তমনই থেক যাই। সইজন ভাগবত ধেম পির ার বেল দয় – এই নাও কৃ  ম  আর এই তামার 
কৃে র প, এবার নাম কেরা আর এই েপর ধ ান করেত থাক। এই েটার বাইের এরা কউ যােব 
না, যার ফেল তােদর মনও সহেজ একা  হেয় যায়। িক  খাপছাড়া িকছু বই আর ম াগািজন পেড়, 
সাধেুদর লকচার েন আমােদর অেনক িকছু জানা হেয় গেছ, যার জ  মেন হয় জপ না কের ধ ান 
কির বা ধ ান কের ধ ুজপ করেলও হেব, নানা রকম মেনর খলা চলেত থােক।  
 

তেব সংসাের থেক কখনই ধ ান হওয়ার কথা নয়। এমনিক সাধ ুস াসীেদর মেধ  যারঁা খুব 
উ মােনর তােঁদরই যা একট ুধ ান হয়। ামী মাধবান জী মহারােজর একটা ঘটনা আেছ। তখন িতিন 
মেঠর সাধারণ স াদক। একিদন আরিতর পর মহারাজ ঘের আেলা িনিভেয় মশািরর ভতের ধ ান 
করিছেলন। সই সময় কান সাধ ু এক সম া িনেয় এেসেছন। উিন মহারােজর ঘর পয  গেলন। 
দখেছন ঘেরর আেলা লেছ না। উিনও িফের আসেছন। িসিঁড়র কােছ আসেতই খ   কের িসিঁড়র 
আেলাটা েল উঠল। মহারােজর ঘর থেক আওয়াজ এল ‘ ক’?  সাধিুট আবার মহারােজর ঘেরর 
িদেক এিগেয় গেলন। ‘কী ব াপার’? ‘না মহারাজ, একট ুসম া হেয় গেছ, তাই বলেত এেসিছলাম’। 
‘িফের যাি েল কন’? ‘ দখলাম আেলা ব  কের আপিন ধ ান করেছন, তাই’। ‘এটাও তা ধ ান’। 
এখন ামী মাধবান জী মহারাজ এমন অব ায় আেছন সখােন উিন ধ ান করেছন, নািক কাজ 
করেছন, ওনার কােছ সবটাই সমান। কানটােতই ওনার াথ িকছু নই, যটাই করেছন ঈ েরর সবা 
েপ করেছন। এই অব ায় কান িকছুেত তফাৎ থােক না, এটা ধ ান, এটা কাজ বেল িকছু থােক না, 

সবটাই সমান হেয় যায়। উিন যা কাগজ প  এেনিছেলন সব দেখ িনেয় িকছু িনেদশ িদেয় িদেলন। 
সাধিুট যত ণ ঘেরর বাইের পা রেখেছন তত েণ উিন ঘেরর দরজা ব  কের আেলার ইচ অফ কের 
আবার ধ ােন বেস গেছন। 

 

আমরা এই িজিনষ পারেবা না, সইজ  আধ াি ক জীবেন সব িকছুেক ধােপ ধােপ রাখা 
আেছ। সংসার আর ঠা েরর ধ ান এর মাঝখােন েটা ধাপ রাখা হয় একটা হল শা  পাঠ বা আবিৃ । 
শাে র কান া  বা অধ ায় আবিৃ েত আরও িবধা, কারণ বিহমুিখ মন যখন মুেখ আবিৃ  করেত 
থােক তখন মন ওই আবিৃ র ক েনর মেধ ই অ রিণত হেত থাকেব। সখান থেক এবার চাখ ব  
কের জপ  কের িদেত হেব। এবার জগৎ আর ঈ েরর মাঝামািঝেত মন চেল গল, সখান থেক 
ধ ােন চেল যেত পারেব। ধ ান থেক যখন আবার সরাসির কােজ নামেব তখন একই সম া হেব। 
ধ ান থেক তাই আবার ধােপ ধােপ ফরত আসেত হেব। ধ ােনর পর একট ুজপ কের িনল, তারপর 
একট ুকথামৃতািদ কান শা  পাঠ করল বা মেন মেন পেড় িনল, তারপর আে  আে  জাগিতক কােজ 
নেম আসেব। এই হল আমােদর জ  িনধািরত প িত। পত িল বলেছন, য কান প িতর উে  
হল, আপিন জপই ক ন আর ধ ানই ক ন, একিট বিৃ েত মনেক িনেয় আসা, অথাৎ মেন য অসংখ  
বিৃ  অনবরত উঠেছ সটাক কিমেয় আনা। এত েলা য প িতর কথা বলা হল সবার এই একিটই 
উে , এছাড়া আর কান উে  নই। তেব যত তাড়াতািড় ধ ােন ঢুকেত পারা যায় তত ভােলা, 
িক  ধ ান যিদ না হয় তাহেল জপ করেব, জপ করেত পারেছ না তখন পাঠ করেব। িক  এ েলা কত 
িদন ধের করেব? সাধক জীবেনর ই এক বছর করেব, তারপর ধ ােনর িদেকই বশী জার িদেত হয়। 
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 বছর ধের সাধনা কের যাে ন িক  মন বসােত এখনও আপনােক এক ঘ টা পাঠ করেত লােগ, 
তাহেল বঝুেত হেব আপনার িকছু গালমাল আেছ।     
 

এর আেগ আমরা একটা সূ  পিরেয় এেসিছ, য সূ টােক আমরা রাজেযােগর সাধনার ধান 
ক িব  বলেত পাির – স ত ুদীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা দঢ়ৃভিূমঃ। আিম য ধ ানই কির না কন 
সটােক দীঘকাল, িনর র ভােব, ার সে  সবার মেনাভােব করার পর িচে র দঢ়ৃভিূম হয়, তা 
নাহেল অদঢ়ৃভূিম হেয় থাকেব। চারাবািলর মেধ  যিদ আমােক দাড়ঁ কিরেয় দওয়া হয় তখন সড়াৎ 
কের ভতের িদেক ঢুেক যাব, এক সেকে র জ ও দাড়ঁােত পারেবন না। আমােদর যত সাধনািদ, 
জপ-তপ করা এ েলা সব এই চারাবািলর মত। িক  এটােক মােবল মেঝর মত দঢ়ৃভূিম করেত হেব। 
এই মেঝর উপের আপিনও দাড়ঁােত পােরন আরও প াশ জনেক চয়ার টিবল িনেয় দাড়ঁ করােত 
পােরন। এই রকম দঢ়ৃভিূম করার জ  দীঘকাল, িনর র আর ার সে  সাধনা কের যেত হেব। 
যতিদন িদেন ছয়-সাত ঘ টা সাধনা না করা যাে  তাও ব  িদন ধের না করেল িকছুই হয় না। ামী 
িব ানান জীর কােছ একজন দী া িনেয় বলেছন ‘ েদব, আপিন য বলেলন িদেন বার একশ 
আটবার কের জপ করেত, এখন আিম যিদ না করেত পাির তাহেল আমার িক হেব’? িব ান মহারাজ 
বলেছন ‘িক আর হেব, যটা হবার িছল সটা হেব না’। এভােব কখনই িকছু হয় না। এখন িনেজর 
কােছ  ক ন আপিন িনেজ িক চান। আপিন িক চান আপনার ম ল হাক, আপিন িক চান আিম 
যাগী হেত চাই, আপিন িক চান আমার ঈ র দশন হাক, যিদ চান তাহেল দীঘকাল, িনর র আর 

ার সে  সাধনা কের মেনর সম  আবজনা েলােক পির ার কের ফলেত হেব।  
 

 তাই বলেছন য কান িজিনষ যটাই ভােলা লাগেছ, যমন ঠা েরর কােছ একজন মিহলা 
যমন বেলিছেলন য তার ভাইেপার ওপর খুব মন, েনই ঠা র বলেছন ‘তিুম ভাইেপােকই গাপাল 
মেন কের ধ ান করেব, ওেক খাওয়া  িক  মেন করেব তামার ই  দবতােকই খাওয়া ’। এইভােব 
কের কের কেয়ক িদন পেরই তার ভাইেপার ওপর থেক মায়া মমতা চেল গল। য কান লাকেক, 
বািড়েত বা ব ু-বা বেদর মেধ  যােক খুিশ, য কান পু ষেক কান মিহলা বা য কান মিহলােক 
কান পু ষ, বা তার স ান, ামী, তার ভাই, বান, নািত, নাতনী য কাউেক যিদ কউ বেল ইিনই 
আমার ই , আর িঠক ঐভােব যিদ তােক দেখ ইিনই আমার ই , আর এইটােক িনেয়ই স যিদ ধ ান 
কের তাহেল িকছুিদেনর মেধ ই তার সব িকছু পাে  যােব।  
 

এর কারণ পত িল পেরর সেূ  বলেছন – পরমাণ-ুপরমতহ াে াহ  বশীকরঃ।।৪০।। 
মহৎ, মহেতরও পরম মােন অন , িবরাট আবার তার সােথ পরমাণু, সব থেক যটা ছাট – এই 
িতনেট – পরমাণু, পরম ও মহৎ অথাৎ সব থেক ছাট থেক বহৃৎ পয  তখন তার অবাধ গিত হেয় 
যায়। সব থেক ু  আর সব থেক বহৃৎ বলেত যা িকছু আেছ এর কানটাই আর আপনার 
িবে াৎপাদন করেত পারেব না। িব  না করেত পারার জ  আপনার মন ছুেট িগেয় সমািধেত লয় হেয় 
যােব। আমােদর মন সমািধেত কন লয় হয় না? একটা যমন বিৃ র কারণ িনেয় বলা হেয়েছ, এবার 
অ  িদক থেক সমািধ না হওয়ার িবে র কারণ দখােনা হে । অেনেক এেস বেলন আমার নািতর 
জ  ঠা েরর িদেক মন িদেত পািরনা, যমন এক হিরণ শাবেকর জ  জড় ভরেতর মন আর ধ ােন 
থাকেত চাইেছ না, পেুরা মনটা তারঁ হিরেণর িদেক চেল গেছ। িকছু না িকছু িব া ক িচ া যাগীর 
মেধ  থেক যায়। িকছু না িকছু িজিনষ আমােদর মনেক টেন নেব, স েলা ছাটও হেত পাের আবার 
বড়ও হেত পাের। যােক আপিন খুব ভােলাবােসন স আপনার মন টেন িনে  বা কান খ আপনার 
মন টেন নেব, িকংবা কান িবধা পাওয়া বা িবেশষ কান ব র ান মনেক টেন নেব। মনেক 
টেন নওয়া মােন এ েলাই িব  েপ দািঁড়েয় যাে । যাগীর য মন সমািধেত চেল যেত চাইেছ 
সটােত িব  এেস যাে । ছাট থেক বড় িকছু না িকছু িব  আেছ। িক  এর আেগ যত রকম উপােয়র 
কথা বলা হেয়েছ ঈ র িনধাণ বা াণায়াম, এ েলার অ শীলন করেত করেত পরমাণু, পরম ও মহৎ 
সব িকছুর উপর আপনার বশীকরণ মােন িনয় ণ মতা চেল আসেব। একটা িজিনেষর উপর িনয় ণ 
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মতা কীভােব আেস? য িজিনষটােক আমরা জেন যাই সই িজিনেষর উপর আমােদর িনয় ণ মতা 
চেল আেস। ান মােনই পেুরা মতা চেল আসা। ঠা র গ  করেছন – পাহােড়র উপর েঁড় ঘর। 
একিদন খুব বাতাস উেঠেছ। যার ঘর স তখন বলেছ এটা হ মােনর বািড়। তারপেরও বাতাস ব  
হে  না, এরপর স একবার বলেছ রােমর বািড়, তারপর বলেছ ল েণর বািড়, বায়ুেদবতার বািড়। 
এত সব বলার পেরও যখন দখেছ য বািড়টা এবার সিত  ড়মুড় কের ভেঙ পড়েব, এেক আর র া 
করেত পারেব না। এবার তার ান হেয় গল। কী ান? এই বািড়েক আর বাচঁােনা যােব না। ান 
আসার সােথ তার শি ও এেস গল। তখন বলেছ – শালার বািড়। এই বেল স ঘর থেক বিরেয় 
চেল গল। কাম, াধ, লাভ, মাহািদই িব । এ েলা িকেসর িত আেছ? কান ব র িতই 
আমােদর কাম াধািদ আেছ। িক  যখন দখিছ পরমাণু থেক পরম মহৎ ত , ছা  থেক বহৃৎ পয  
যা িকছু আেছ তার মেধ  কান িকছু নই যটা আমার বাধা হেত পাের, ামী, ী, পু , বািড় কান 
িকছুই আপনােক আটকােত পারেব না। যিদ না আটকােত পাের তখন কী হেব? যিদ িব ই িকছু না 
থােক তাহেল কান বিৃ ও উঠেব না, কান বিৃ ই যিদ না থােক মন শ কের তখন সমািধেত ঢুেক 
যােব। িক  এই সমািধ স াত সমািধ।   
 

এই সূ টাই আবার অ  ভােব ব াখ া করা হে । আমােদর বাইেরর য ইি য় া  লূ িবষয় 
রেয়েছ এর কান মূল ই নই, তার পছেন য ত া া েলা বা ভাব রেয়েছ সটাই আসল। লূ, সূ , 
সূ তর এবং শূ  এই চারেট অব া চলেত থােক। যমন েত েকর একটা নাম আেছ, িক  তার 
পছেন একটা সূ  ব াপার রেয়েছ। সই সেূ র ভতের আবার একটা সূ তর ব াপার আেছ। তারপের 
িক আেছ? ধ ু সই সি দান , শূ , এখােন ব র িদক থেক শূ  বলা হে । উে  হে  সই 
সি দানে  পৗঁছান, তাই এই লূটার এেকবােরই কান মূল ই নই। আমােদর মুশিকল হে  আমরা 
ব  জে র সং ােরর ফেল এত জড় হেয় গিছ, আর আমােদর বিু  এেতা কম, এত ম বিু  হেয় 
গেছ য, এটা য ধু আমার আপনার কথা বলিছ তা নয়, সারা জগেত এই িজিনষই চলেছ। সূ  
িজিনষ েলার ধারণা করা আমােদর পে  ায় অস ব ব াপার হেয় গেছ।  
 

 এত ণ য িজিনষ েলার বণনা করা হল, এ েলা করেল িক হয়? বলেছন যাগীর মন বাধা 
মু  হেয় যায়। আমােদর মন এখন নানা ভােব বাধা া  হেয় লূ হেয় আেছ। যখনই এই ধরেণর 
িচ া ভাবনা করেত থাকেব তখন এই ব ন েলা আলগা হেত  কের, পাথেরর মত যটা জমাট 
বেঁধ আেছ ওটা নরম হেত  কের। এখােন একটা কয়লার টকুেরা রাখা আেছ, এটা এখন জমাট 
বেঁধ আেছ। এখন যিদ একটা হাতিুড়র ঘা কয়লার উপর মারা হয়, টকুেরাটা আেরা ছাট ছাট টকুেরার 
আকাের চেল যােব, আর যিদ কয়লার টকুেরােত আ ন িদেয় দওয়া হয় তাহেল ধেুয়া হেয় ছিড়েয় 
যােব। এখন কয়লাটা যখােন খুিশ যেত পারেব, মােন কয়লটা এখন ব ন মু  হেয় গল। যখান 
িদেয় খুিশ, জানলা িদেয়, দরজা িদেয়, ভি টেলটার িদেয় বিরেয় যেত পারেব। মেনরও িঠক তাই হয়, 
মন এখন এেকবার িনেরট পাথেরর মত হেয় আেছ, যখনই ধ ান করেত  হয় তখন এই জমাট 
অব াটা আলগা হেত  কের। যখন আলগা হেত থােক তখন স মু  হেত  করল। মু  যখন 
হেয় গল তখন এই মেনর পে  য কান িজিনেষর ান া  করা সহজ হেয় যায়। মনটা এত 
কমনীয় ও নমনীয় হেয় গেছ য স এখন য কান িজিনষেক আয়  কের িনেত পারেব, যমন ধেুয়া 
পেুরা ঘরেকই ঢেক িদেত পাের। অথচ ঐটাই যখন কয়লার আকাের পেড় িছল তখন কান কাজ 
করেত পারিছল না। যাগীর মন িঠক তাই, যখন তার মন যখােন লাগােব সইটার ানই া  কের 
নেব। যিদ স গােছর ব াপাের জানেত চায় তখন স যমিন পেুরা মনটােক গােছ লািগেয় দেব তখনই 
গােছর সব িবদ া স জেন যােব। এর কারণ হল তখন যাগীর মি  সম  রকেমর িতব কতা ও 
িবরতা থেক মু  হেয় যায়।  

 

 িক  যাগীর কােছ এরও কান  নই। িক  এই সেূ  বলেছন – 
ীণবেৃ রিভজাতে ব মেণ হীত-ৃ হণ াে ষ ু তৎ -তদ নতা-সমাপি ঃ ৪১।। ।। যাগীর 
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মেনর সম  বিৃ  যখন িনজীব হেয় নাশ হেয় যায় তখন যাগীর আর কান িকছুর িতই কান আকষণ 
থােক না। বিৃ  িনজীব হেয় যাওয়া মােন সব িকছু িনেজর আয়ে  চেল আসা, যাগী জেন গেছন 
এ েলা িক, এরপর তারঁ মন আর চ ল হেব না। তখন কী হয়? তখন িতনেট য  – য িজিনষটােক 
হণ করা হে , িযিন হণ করেছন আর যার সাহােয  হণ করা হে , এই িতনেট িজিনষ সমান হেয় 

যায়। হীতৃ, মােন িযিন হণ কেরন, া , মােন ব  আর হণ মােন হণ করার ি য়া, এই 
িতনেট এক হেয় যায়। এখােন যাগী িতনেট ব েক  আলাদা আলাদা দখেত পাে ন – হীতা, 
া  ও হণ। এই িতনেটর ব াপােরই যাগীর মন এেকবাের পির ার হেয় যায় আর িতনেটেকই স 

পির ার আলাদা দখেত পায়। যমন আিম এই ডা ারটােক দখিছ, এই দখার য ি য়া – চাখ 
িদেয় যাে  মি ে র ায়ুেত, ায়ু িদেয় যাে  মেন, মন সটােক পািঠেয় িদে  তার পছেন য 
চত  রেয়েছ, যােক আমরা পু ষ বা আ া বলিছ, তার কােছ। যাগী এই িতনেটেকই পির ার পথৃক 
ভােব দখেত পােরন, এটা ব , এটা বিু  আর এটা পু ষ।  
 

 আেরকট ু িব তৃ কের বলা হে । আপিন টানা ধ ান কের যাে ন আর সম  বাধা েলাও 
অপসািরত হেয় গেছ তখন হীতা, হণ ও া  এই িতনেট িমেল একিট বিৃ  হেয় যায়। এখােন 
হীতা হেলন সই পু েষর স া, হণ মােন য ইি য় িদেয় ি য়াটা হে  আর তার ি য়া আর 
া  হল িবষয়। এই িতনেট িমেল এক হেয় যাওয়াটা কী রকম? যখনই আপিন কান একটা িবষয়েক 

িনেয় ধ ান করেছন, যমন একটা ফলু বা জ ািতর অথবা আপনার ইে র উপর ধ ান করেছন। সবটাই 
এই জগেতর িবষয়, তখন এই িবষয় আলাদা আমার িচ  আলাদা আর িযিন চত  স া িতিন 
আলাদা। এই িতনেট থম অব ায় পির ার আলাদা থাকার জ  আিম দখিছ একটা ফলুেক, আর 
িবচার করেত পারিছ এই ফেুলর রঙ এই রকম, এর গ  আমােক মু  করেছ। িক  যখন ধ ােনর 
গভীের চেল যায় তখন িতনেট িমেল এক হেয় যায়। িতনেট িমেল এক হওয়া মােন, য িজিনষেক ধ ান 
করেছ সই িবষেয়র সে  এই িতনেট িমেল এক হেয় যায়। িটেকর উপমা দওয়া হয়। িটেকর 
সামেন যিদ একটা লাল ফুল রেখ দওয়া হয় তখন িটকটা পেুরা লাল হেয় যােব। নীল রেঙর ফলু 
রেখ িদেল নীল রঙ হেয় যােব। তখন আলাদা কান ভাব আর থােক না। 

 

 বলেছন, যাগীর মন এমন পির ার য এেকবাের িটেকর মত হেয় গেছ। িটেকর মত 
 হেয় যাওয়ােত ধ ােনর িবষেয়র আকৃিতটা তার হেয় যায়। এটাই স াত সমািধ। স াত 

সমািধেত য ব  বা িবষয়েক িনেয় যাগী ধ ান করেছ সই ব  বা িবষেয়র সে  যাগী এক হেয় যায়, 
তােক আর আলাদা করা যায় না। যাগীর আিম বাধটা িক  তখনও থেক যায়। ভাগবেত রাসলীলােত 
গাপীরা ীকৃে র িচ া কের কের এমন হেয় গেছন য বলেছন ‘আিম কৃ  হেয়িছ’। রাসলীলােত 
এখােন গাপীেদর আিম বাধটা আেছ আর কৃ  বাধটাও আেছ। এখােন ধ াতা, ধয় আর ধ ান িতনেট 
এক হেয় গেছ। িক  আিম বাধটা থেক যাওয়ার জ  বলেছন স াত সমািধ। যিদও স াত 
সমািধ, িক  মেনর এিট খুব উ তম একিট অব া।  
 

অেনেক এেস বেল আমার ঠা েরর িদব  দশন হেয়েছ বা ইে র দশন হেয়েছ। আমরা কী কের 
বঝুেবা এই দশন িদব  নািক াি  দশন? এই সেূ ই এটা পির ার হেয় যায়। িযিন বলেছন আিম 
ীরামকৃে র িদব  দশন লাভ কেরিছ, তার মােন তারঁ সম  বিৃ  থেম ঠা েরর সে  এক হেয় গেছ। 

এটাই িঠক িঠক দশন, এর বাইের কান দশেনর কান দাম নই। বািক সব দশন স ণূ মেনর াি । 
িযিন ঠা রেক দশন করেছন তার মােন দাড়ঁাল তারঁ বািক সব বিৃ  নাশ হেয় গেছ। সব বিৃ  নাশ হেয় 
গেল িক হেব বলেত িগেয় বলেছন হীতৃ- হণ াে ষু তৎ -তদ নতা-সমাপি ঃ, িটক আর ফলু 
যমন একা  হেয় যায়, িঠক তমিন যাগী ীরামকৃে র সে  একা  হেয় যােবন। যাগী আর 
ীরামকৃ  জন আলাদা িক  হেয় গেলন একা । একা টা কাথায় দখা যােব? তারঁ মেন দখা 

যােব না, সংসাের একা  দখা যােব, তারঁ য আচার, ব বহার, কথাবাতা সব িকছুেত দখােব িতিন 
যন ীরামকৃে র সে  এক হেয় গেছন। যমন গাপীরা বলেছন ‘আিম কৃ  হেয়িছ’। গাপীরা এরপর 
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সংসাের আর আেগর মত আচরণ করেত পারেছন না, কারণ তােঁদর মন পেুরা আলাদা হেয় গেছ। 
অ  কান িদেক আর তাঁেদর মন যােব না। এই য ভাব, যখােন হীতা, হণ আর া  এই িতনেট 
িমেল যত ণ এক না হয় তত ণ কান রকম িদব  দশেনর কান দাম নই। এই দশন যখন হয় তখন 
এটাই সরাসির ধরা পড়েব তারঁ বাি ক আচরেণ। এই জগেতর িদেক তাঁর আর কান দিৃ  থাকেব না। 
তখন িতিন যিদ িকছু কেরন সটাও জীব বা জগেতর ম েলর জ ই করেবন। িযিন সবাইেক ঠা র 
েপ দখেছন তখন িক আর কা র সােথ তারঁ ঝগড়া করেত ইে  হেব নািক কাউেক বশী কাউেক 

কম ভােলাবাসেত পারেবন! রাগ ষ থেকই সব সম া সিৃ  হয়, রাগ ষ থেকই আেস শাক 
মাহ। িযিন সবাইেক ঠা র দখেছন তখন কােকই বা ষ করেবন আর কােকই বা িবে ষ করেবন, 
তখন সব সমান হেয় যায় বেল শাক মাহও আর আসেব না। সইজ  িঠক িঠক িদব  দশন আচরেণ 
িগেয় পির ার ধরা পেড়।  
 

 জগেতর যত ূল িবষয় আেছ আর তার য ান সটা িচ েত িগেয় পড়েছ, বলা হেয়িছল য 
িচ  হল যন একটা কা  জলাশয় বা েদর মত, এই িচ ই যখন আবার িবিভ  ধরেণর ভিূমকা 
পালন কের তখন তােকই মন, বিু , িচ , অহ ার বলা হয়। এই য িচ , এখােন জগেতর সম  িকছুর 
য ান সং িহত হে , আর এই ানেক যাঁর কােছ পাঠান হয় িতিন হেলন চত , এই চত েকই 
বলা হয় পু ষ বা আ া বা জীবা া। এই িচ , ান, আর পু ষ পেুরা আলাদা হেয় যায়। িকভােব 
আলাদা হয় সটাই পেরর সেূ  বলা হে । 
 

িবিভ  সমািধ অব ার বণনা 
 ত  শ াথ ানিবকৈ ঃ স ীণা সিবতকা সমাপি ঃ।।৪২।।। এর আেগ বলা হল কান 
কারেণ সমািধেত যখন শ , অথ আর ান িমেল যিদ এক হেয় যায় তখন এই সমািধেক বলেছন 
সিবতক সমািধ। আর সমািধেত যখন এই িতনেট আলাদা হেয় যায় তখন তােক বলেছন িনিবতক 
সমািধ। য কান ােনর িতনেট ধাপ থাকেত হেব। থম ধাপ শ , ি তীয় ধাপ অথ এবং ততৃীয় ধাপ 
ান। যমন ধ ন আপনারা আমােক নেছন, আমােক দখেছন এই ি য়াটা িতনেট ধােপ স ূণ 

হয়। থম আমার কথা েলা আপনােদর কােছ িণ হয় কােন যাে , বাতােসর মাধ েম কথা েলা 
ভেস আপনার কােন ধা া মারেছ, সখােন থেক সই শ টা আপনার মেনর কােছ পাঠান হে । 
থেম িগেয় শ টাই লেগেছ। এইটাই বা  ইি য়া ভিূত। যখন সখান থেক মেনর কােছ সরবরাহ 

হে  তখন সখােন শে র অথটােক বাঝার কাজটা বিু  করেত থােক, বিু  হল িন য়াি কা, বুি  এই 
শ টােক িনি ত কের বেল দয় শে র এই অথ। িক  এই অেথর য ান এটা পেুরাপিুর আলাদা। 
যমন ধ ন, একটা র ভৗ ভৗ কের ডেক উঠল, ভৗ ভৗ একটা শ  হেয় গল, এই শে র 
একটা অথও হেয় গল, অথ হল র ডাকেছ। িক  এরপের ােনর ব াপারটা পেুরা আলাদা, ওই 

র িক বলেত চাইেছ এই ান আমার কান িদন হেব না। এটা েরর ডাক এটু েতই আমােদর 
ান সীিমত থেক যােব। একটা ছা  বা া যখন কােঁদ তখন আমােদর কােছ সটা ধ ুবা ার কা া 
েপই থেক যােব। িক  বা ার মা ওই কা া েনই বেুঝ যায়, বা ার িখেদ পেয়েছ বেল কাদঁেছ, 

নািক ঘুম পেয়েছ বেল কাদঁেছ। এখােন শ  বলেত ইি েয়র সব ি য়ােকই বাঝাে , কান িদেয় 
নিছ সটাও যমন শ , চাখ িদেয় দখিছ সটাও শ  আর নাক িদেয় য াণ িনি  সটাও শ , 

সবটাই শ । শ , অথ আর ান এই িতনেট থেম িমেশ থােক। সব সময় আমরা অত িবচার কির 
না য, শ টা এল, কান িদেয় যাে , মি ে  িগেয় শে র একটা আকার তরী হে , সখান থেক 
একটা অথ বিরেয় এল। অথ বিরেয় আসার পর আমার য চত  স া তারঁ কােছ গল, সখােন 
িগেয় ােনাদয় হল, এভােব কখনই আমােদর িকছু হয় না। যখন আমােক বলা হল ‘পালাও’ তখনই 
সে  সে  শ , অথ ও ান এক হেয় পালােত থাকলাম। ধ ুশ , অথ ও ানই একসােথ হে  না, 
এর সােথ ি য়াও এক সে  হে । যখােন ি য়া হে  না সখােনও শ , অথ ও ান িমেশ থােক। 
কান খবরেক যখন িনেয় যাওয়া হয় সই conscious principle অথাৎ চতে র জ , িতিন তখন 
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িতিন ঐ ােনর ওপের একটা আবরণ ছঁুেড় দন। এই য আবরণটা ছঁুেড় িদেলন, এটােকই বলেছন 
ান। যখন িবিভ  ধরেণর সমািধ হয়, িবেশষ কের যখন কান ব র উপর ধ ান করা হয়, তখন ব  
ান তার হেব িক  সখােন শ , অথ ও ান এই িতনেট িমেশ থােক। এর খুব সহজ উপমা দওয়া 

যেত পাের, িটিভর ীেন যখন আপিন কান িসেনমা বা খলার দৃ  দখেছন তখন আপনার মন খুব 
একা  হেয় থােক। িক  এখােন আপনার শ , অথ আর ান িমেল িমেশ এক হেয় আেছ। পত িল 
বলেছন যত রকেমর সমািধর কথা বলা হল এ েলা সবই সিবতক সমািধ। কন সিবতক সমািধ? কারণ 
এেত শ , অথ আর ান িমেশ থােক। 
 

এই িতনেট এমন িনিবড় ভােব িমেশ থােক আর আমােদর িতি য়ার সময় এত কম য 
এেদর আলাদা অি  বাঝাই যায়না। জেন ঝগড়া করিছ, আপিন আমােক একটা গালাগাল িদেলন 
আিম তার তু ের আেরকটা গালাগাল িদলাম, এইভােব এক অপরেক গালাগাল িদেয়ই চেলিছ। 
রােতর অ কাের অজানা একটা ব েক দখার পর স িবচার করেছ, িচ া করেছ আর ব টােক িন পণ 
করবার চ া করেছ, িক  ঝগড়-ঝািট যখন হে  তখন িক  আর িবচার করা, সংশয়, সে হ এই 
পাথক  েলা থাকেছ না। এখােন িক হে  – আপিন আমােক গাধা বলেলন, আিম আর িচ ািট া 
িকছুই করিছ না, না কের আিম সে  সে  বেল িদলাম আপিন পচঁা, আমােক কান িচ া করেত হে  
না, মােন শ , অথ আর ান িমেশ গেছ, চি শ ঘ টাই এই শ , অথ আর ান িমেশ থােক। চারেট 
স ম বা অ ম ণীর মেয়েক যিদ এক জায়গায় ছেড় দওয়া হয় তখন ওরা িক বলেছ আর িক 
নেছ িকছুই মােন বাঝা যােবনা, চাইঁ চাইঁ কের কথার ফলুঝিুড় ঝরেতই থাকেব। দরূ থেক আমরা 

মেন করিছ এরা না বেুঝই সব কথা বেল যাে । িক  তা না, এেদর শ , অথ আর ান িমেশ 
রেয়েছ। এ একটা কথা বলেছ, এর অথ যাে , তার ান তরী হে , ােনর আকার িনে  আর তার 
সােথ সােথই িক  ওেদর উ রটাও থােক। যখনই দখেলন উ র এেস গেছ তখন এটা বিুঝেয় িদল 
য, য শ টা িগেয়িছল সই শে র ােনর আকার ধারণটা স ণু হেয় গেছ। 

 

 এত ণ যত রকেমর সমািধর কথা বলা হল এেত শ , অথ ও ান িমেশ থােক। এবার 
বলেছন আসল ব াপার। এর থেকও যটা আরও উ  েরর সই স ে  পেরর সেূ  বলেছন 
িৃতপির ে ৗ পশেূ বাথমা িনভাসা িনিবতকা।।৪৩।। এই সেূ  আমােদর িঠক িঠক 

সমািধর িদেক িনেয় যাওয়া হে । এখােন এেস আর কান িবচার থােক না, এই অব ােক বলেছন 
িনিবতক। িৃতপির ে ৗ, িৃত এমন পির ার হেয় গেছ য, পশূে বাথমা িনভাসা, তখন আর 

পেক িনেয় িচ া কের না। তাহেল কী কের? অথমা িনভাসা, ধ ুমা  অথটাই ভেস থােক, অ  
আর কান িকছু ভােস না। মেন ক ন আপিন ভগবান ীকৃে র ধ ান করেছন। ীকৃে র ধ ান করার 
জ  আপনার েটা িজিনষ লাগেব। থেম লাগেব একটা প, তা স ছিবই হাক বা মুিতই হাক আর 
অ টা হল নাম, যমন হেরকৃ  হেরকৃ  কৃ  কৃ  হের হের। তাহেল দাড়ঁাল শ  যত ণ না আসেছ 
তত ণ তার অথটা আসেব না, আর অথ না আসেল ান হেব না। অেথর ারা কী ান হেব? আিম 
হিরর নাম করিছ, আিম হিরর ধ ান করিছ। এই করেত করেত আপিন পুেরা ডুেব গেলন। কৃ  কৃ  
ছাড়া আর িকছু নই। িক  িনিবতক সমািধ যখন হেব তখন শে র আর দরকার হেব না। বাি ক য 
শ  আসিছল সটা আর থাকেব না। তাহেল কী থাকেব? অথমা  । আপিন এতিদন য কৃে র ধ ান 
কেরেছন, যার জ  কৃ  শে র য অথ একমা  সটাই থাকেব, আর সখান থেকই ান হেয় যােব। 
তার মােন এখন আর ঠা েরর মুিত বা ীকৃে র েপর আর দরকার নই। ীকৃ  নােমরও দরকার 
নই। ীকৃে র পেক পিরপরূণ কের ীকৃে র ম । তে ও এইভােব বলা হয়, দবীর িতমা আেছ 
আর ওই িতমার সে  ম  আেছ। মুিত বা িতমা যা ম ও তাই। আর তার সে  ত  য েক িনেয় 
আেস। ম  যা য ও তাই, আর য ও যা িতমাও তাই। তখন এ েলার য কান একটার উপর মনেক 
একা  করেত পারেল উে টা পরূণ হেয় যায়। আমরা যখন ধ ান কির তখন ঠা েরর মুিতর সামেন 
িগেয় বসেত হেব, ঠা েরর মুিতেক িকছু ণ দখেত হেব, তারপর ঠা েরর নাম জপ করেত হেব। 
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এ েলা করা এই কারেণই ীরামকৃে র অেথর উপর যােত মনেক একা  করেত পাির। ীরামকৃে র 
অথ মােন ীরামকৃে র ভাব। ঠা েরর একিট প আেছ, ঠা েরর একিট নাম আেছ আর ঠা েরর 
একিট ভাব আেছ। সইজ  যত ণ নাম আর পেক িনেয় ধ ান করা হয়, এটাও ভােলা, িক  তখন 
তা সিবতক সমািধ পয ই িনেয় যােব। যখন নাম ও পেক ছেড় িদেয় ঠা েরর ভােবর উপর মন 
পেুরা িতি ত হেয় যােব তখন এটাই হেয় যােব িনিবতক সমািধ। এখন আর আপনার বাি ক কান 
িবষয়েক অবল ন করার েয়াজন হেব না, ীরামকৃ  েপরও দরকার নই, ীরামকৃে র নােমরও 
দরকার নই। ীরামকৃে র য অথ, ীরামকৃে র য ভাব আর তার য ান সটা এবার িনেজ 
থেকই এেস যােব। আপিন এতিদন য ব র উপর ধ ান কের আসিছেলন, যমন িযিন কান জ ািতর 
উপর ধ ান করিছেলন, সেূযর জ ািত বা কান িশখা, য কান জ ািতর উপর ধ ান করিছেলন, তােঁক 
আর এখন কান জ ািতেক ভাবেত হেব না। এই ধ ান খুব উ মােনর ধ ান। এখন আর কান ব র 
দরকার হেব না, অথ মা  হেলই হেয় যােব, আর অথ থেকই ান হেয় যােব।  
 

অ  িদেক শ , অথ আর ান এই িতনেটর মেধ  য স ক চলিছল, এই িতনেটও পেুরাপিুর 
আলাদা হেয় যােব। যিদ কান শ  আেস তখন সই শ  আলাদা হেয় যােব, তার সােথ অথ আর 
ানও আলাদা হেয় যােব। সিবক  সমািধেত য িতনেট িমেশ িছল, িনিবতক সমািধেত এই িতনেট 

আর িমেশ থােক না। যিদ কান পািখ ডােক, পািখ ডাকেছ বেল তার একটা শ  আসেব, শ  হেল 
তার একটা অথ থাকেব আর অথ থাকেল তার একটা ান আেছ। এই েরর যারঁা যাগী যখন পািখর 
ডাক নেলন তখন তারঁ কােছ শে র কান  নই, িতিন অেথর উপের যিদ গভীর ভােব িচ ন 
কেরন, তখন ওই অথ থেক ান তারঁ সরাসির হেয় যােব। ফেল পািখ িক বলেত চাইেছ িতিন 
পির ার বঝুেত পােরন। শ , অথ আর ােনর য স ক হেয় আেছ সই স কটা যাগীর কােছ 
কেট িগেয় শ , অথ আর ান িতনেটই আলাদা হেয় যায়। ধ ন একটা ছা  পািখর িখেদ পেয়েছ, 
পািখিট তখন িচিঁচ ঁকের মােক ডাকেছ। পািখিটর য িখেদর ান সটােক শে র মাধ েম তার মােয়র 
কােছ পাঠাে । সই শ  এখন যাগীর কােছও আসেছ, িক  িতিন জােনন না পািখিট কী বলেত 
চাইেছ, কারণ িতিন পািখর ভাষা জােনন না। তখন িতিন শে র অেথর উপর যিদ ধ ান কেরন তখন 
শে র ানটাও সরাসির এেস যােব। িতিন পির ার বেুঝ যােবন পািখিট কী বলেত চাইেছ। তাহেল 
তােঁক যিদ প পািখেদর ভাষার উপর একটা বই িলখেত বলা হয়, িতিন িক  তা িলখেত পারেবন না, 
িক  িতিন বেল দেবন এই প  বা পািখ এই বলেছ। যারা ওয়া  লাইফ িনেয় গেবষণা কেরন তারঁা 
প পািখেদর আওয়ােজর অেনক রকম বণনা দন। সইভােব এনারা বলেত পারেবন না। ঠা রও 
বলেছন, এক সময় িতিন প পািখর আওয়াজ বঝুেত পারেতন।  

 

এইভােব যখন িতনেটেক আলাদা কের নওয়া হল, তারপর এই শে র ওপর যখন মনেক 
একা  কের কের সই অব ায় য সমািধ হেব তার একটা িবেশষ নাম আেছ। য কান শে র উপেরই 
মন একা  করেত পারা যায়। থমটা আসেছ বিহজগেতর য কান ধরেণর ক ন, পাখা চলেছ, সবজু 
গাছপালা আেছ, আকাশ কােলা হেয় আসেছ, অথবা বাতােস কান গ  বা গ  ভেস আসেছ, িকংবা 
আপনােক কউ শ করেছ – সব িকছুই শ । যখন এই শ টা আমার কােছ আসেছ তখন এর অথ 
তরী হে । আিম এই সবজু গােছর িদেক তাকালাম – থেম আমার চােখর উপের বাইের থেক 
একটা আেলার ক ন এেস পড়ল, সই বাতাটা বহন কের িনেয় গল ভতের মি ে , অথ তরী হেয় 
গল - গাছ, আর সব শেষ হে  ান। এই ান আর অথ এই েটার মেধ  পাথক  আেছ। আসল 
অথ যখন হয় তখন তার সােথ িতি য়া জিড়ত থােক – যিদও অেনক সময় এই অথটা পির ার 
থােক না িক  িতি য়া থাকেবই। যমন এখােন গাছ দেখ িতি য়া হে  – বাঃ, িক র সবজু 
গাছ, এটাই আপনার িতি য়া, বা আহা র গাছটা মের যাে  – এটা আবার অ  িতি য়া। এই 
িতি য়ােত বাঝা যাে  য এখােন ান এখনও জিড়েয় আেছ।  
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 হাওড়া শেন এক একটা ন এেস থামেছ আর ল  ল  লাক ছুেট চেলেছ সাবওেয় 
িদেয়। এর িক  সব কটারই শ  হে , অথ হে  আর ানও হে । আমােদর ান হে  লাক েলা 
ছুটেছ, এখন ভীেড়র মেধ  যিদ আমার কান ব  ুআমােক দেখ থােক তখন স আমার নাম ধের 
চিঁচেয় ডাক িদল আর আমার সম  ি য়াটা খ াচঁ কের আমার নাম ধের ডাকার শে  িগেয় আটেক 
যােব। এইখােনও শ , অথ আর ান িমেশ আেছ আর এর িতি য়া মারা ক তগিতেত স  
হেয় যাে ।  
 

 শ , অথ আর ানেক আলাদা করার পর শে র ওপের ধ ান কের য সমািধ হয়, সটা এক 
ধরেণর সমািধ, িক  এর থেক আরও উ  সমািধ হেব অেথর উপের মনেক একা  করার পর য 
সমািধ হয়। এর সহজ উদাহরণ হল একটা পাথর পু ের ছঁুেড় িদেল পাথরটা জেলর নীেচ চেল গল 
িক  পু েরর জেল ঢউটা থেক যােব িঠক তমিন বাইের থেক যখন কান উ ীপন আসেছ তখন 
উ ীপনটা বা ক নটা িকছু পেড় চেল যায় িক  তার অথটা থেক যায়। রা া িদেয় যেত যেত 
পােশর ঝােপ দখেত পলাম কউ কাউেক খুন করেছ। আিম তাড়াতািড় কের সখান থেক সের 
এলাম, িক  মন থেক এই দৃ টা কখনই যােব না, মেনর মেধ  একটা ছাপ থেক যােব। ামীজী 
তারঁ ব াখ ােত বলেছন, যখন কান শ  ইি েয়র মাধ েম ভতের আসেছ তখন মেনর মেধ  একটা 
ছাপ রেখ যায়। শ  থেক মেন য ছাপ পেড়, সখান থেক আমােদর সং ার সমূহ তরী হয়। িকছু 
িকছু এই ধরেণর সং ার আেছ য িল মেনর খুব গভীের চাপা পেড় থােক। সইজ  শ  আর অথ 
সব সময় এেক অপরেক জিড়েয় আেছ। ামীজী উপমা িদেয় বলেছন, যখন গ  বলা হল, গ  বলেলই 
গ র ছিব মেনর মেধ  ভেস ওেঠ। আবার যখন কউ গ  বলেছ না, িক  মেন মেন গ র কথা 
ভাবিছ তখন আমার মেনর মধ  থেকও সই শ  বেরাে । এখােন শ  আর গ র িচ  পর র 
স ক যু ।  
 

এখােন িক  বিহজগেতর আর কান িবষয় নই িক  িবষেয়র ছাপ েলা মেনর গভীের থেক 
গেছ। এই সং ােরর উপের ধ ান করার কথাই বলা হে , এখােন সং ার হে  অথ, আর সখােন 
মেনর য সমািধ হয় সটা অেনক উ  মােপর সমািধ। সই সমািধেত িতিন িতনেটেক পির ার আলাদা 
দখেত পান। যমন ধ ন যখন কউ ঠা েরর উপের িকংবা ীকৃে র উপের ধ ান করেছ সখােন এক 
ধরেণর সমািধ হেব। িক  আপিন ীরামকৃে র অেথর উপর যখন ধ ান করেবন তখন তা িভ  ধরেণর 
সমািধ হেব, আর এটা অেনক উ  সমািধ। থেম িতনেটেক আলাদা করেত হেব। আলাদা করা তখনই 
স ব হেব যখন িতি য়ার সময়টা কমেত থাকেব। িতি য়ার সময়টা িকভােব কমান যায় তার জ  
আমরা িনেজরাই উেদ াগ িনেয় বঝুেত পাির, যিদ িকছু সমেয়র জ  সাজা হেয় চপু কের বেস চাখ 
ব  কের কাথায় কাথায় িক িক শ  আমােদর কােন ভেস আসেছ, ধ ু সই শ েলার ওপের 
মনেক একা  কের ল  করেত থািক, স য কান ধরেণর শ ই হাক না কন। কেয়ক িমিনট চপু 
কের বেস িবিভ  ধরেণর শ  নেত থাকব। তখন িক হেব বাইেরর েত কিট শে র ব াপার আিম 
সজাগ হেয় িগেয় বঝুেত পারিছ এটা পাখার শ , এটা পািখর ডাক, দেূর একটা জল পড়ার শ , আর 
দেূর একটা ির ার প াকঁ প াকঁ আওয়াজ। এই শ েলা আেগও িছল, িক  তখন এই শ েলার 
ব াপাের আমরা সজাগ িছলাম না। িক  এই এক িমিনট আমরা সজাগ থাকার জ  দরূ থেক একটা 
ীণ শ  ভেস এেসিছল সটাও আমােদর কােন এেস আঘাত করেতই মন তােক ধের িনেয় তার অথ 

তরী কের িদে । যাগীরা যখন ধ ান কেরন তােঁদর এই িতি য়ার অিভব ি র সময়টা অেনক ধীের 
হেত থােক। িতি য়ার সময় যত কমেত থােক ততই এই শ , অথ আর ান এই িতনেটেক পির ার 
আলাদা আলাদা দখেত থােক। এমিন সমেয় পাখা চলেছ আর তার য শ  হে  সই শ  অ  সব 
শে র সে  িমেশ িগেয় এক হেয় থােক। িক  যখনই চাখ কান ব  কের একা  করার চ া করা হেব 
তখন পাখার আওয়াজ আলাদা আর পািখর ডাক আলাদা কের অ ভব করেত পারেব। এই আলাদাটা 
আেরা পির ার হেব যখন আেরা ধ ােনর গভীের েবশ করেব।  
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 যখন এই িতনেট আলাদা হেত  কের তখন স তার অ জগেতর আেরা সূ  সূ  অব ার 
স ান পায়, সই সূ  অব ার উপর ধ ান করেত যখন  কের তখন মন আরও উ ততর অব ােত 
যেত  করেব। আমরা ীরামকৃে র উপমা িনেয়িছলাম, ীরামকৃ  হেলন অেনক িকছু তে র 
িতমূিত, াথিমক অব ায় আমােদর কােছ ীরামকৃ  একটা ছিব বা মুিত, আবার ীরামকৃ  অেনক 

গভীর তে র মুত প। মি ের আমরা য ীরামকৃে র মুিত দখেত পাই, সই মুিতর ধ ান করেত 
িগেয় যখন ীরামকৃে র অেথর উপের, যমন তারঁ সত , ত াগ, তী  ব া লতা এ েলার উপর যখন 
ধ ান  করা হেব, আর মন যখন ঐ িজিনেষর ভতের বিশ ডুেব যেত থােক, তখন অ  ধরেণর 
এক উ  সমািধর িদেক চেল যােব। 
 

 আমােদর ভােলা-ম , ভ-অ ভ যা িকছু হয় সব এই িচে র মেধ ই হয়। যখন এই ধরেণর 
ধ ান  হেব তখন বিু  পির ার হেত আর  কের। একটা াক বাড রেয়েছ তােত এখন িকছুই 
লখা নই। িক  রাজ যিদ এর ওপের িকছু না িকছু িলখেত থািক, িকছু িদন পর অেনক ধরেণর 
লখােত বাডটা ভের যােব। অত লখার ওপেরই যিদ িকছু িলখেত যাই তখন সই লখাটা িকছুই 
বাঝা যােব না। এখন যিদ আে  আে  একটার পর একটা আ রণ মুছেত  করা হয় তখন আবার 
যখন নতনু িকছু লখা হয় সই লখাটা পির ার পড়া যােব। িঠক সই রকম আমােদর বিু েত নানা 
ধরেণর সং ােরর উপের সং ার ের ের জেম রেয়েছ, আেগ এই সং ার িলেক সিরেয় বিু েক 
পির ার করেত হেব। একমা  ধ ােনর ারাই বিু  বা িচ  পির ার হেত থােক। ধ ােনর গভীের িগেয় 
আমরা  বঝুেত পাির শ েলা কাথা থেক আসেছ। এই শ টা বাইের থেক এেসেছ, এই শ  
আমার িৃতেত যা পেড় আেছ সখান থেক এেসেছ আর এই শ   থেক আসেছ। এই য নানান 
রকেমর শ  আসেছ, শে র উৎস েলা আে  আে  পির ার হেত থােক। এইভােব িচ  যখন পির ার 
হেত  হয় তখন িবষেয়র আসল য প সই পেক  দখেত পায়। ওই অব ায় আমরা শ , 
অথ ও ানেক আলাদা করেত স ম হব। এখান থেকই যােগর থম পাঠ  হল।  
 

 পেরর সেূ  বলেছন এতৈয়ব সিবচারা িনিবচারা চ সূ িবষয়া ব াখ াতা।।৪৪।। থেমর 
িদেক আমরা সিবতক, সিবচার, সাি তা আর সান া এই চার রকম সমািধর কথা আেলাচনা কেরিছ। 
এর আেগর কেয়কিট সেূ  সিবতক আর িনবতক সমািধেক িনেয় বলেলন। এই সেূ  বলেছন সিবচার 
আর িনিবচার সমািধর ব াপাের। সিবতক সমািধ হল যখন কান ব র উপর ধ ান কের সমািধ হয়। 
আর সিবচার সমািধ হল যখন ত া ার উপর ধ ান কের য সমািধ হে । ত া ার ে ও িঠক একই 
িজিনষ হয়। ত া ােতও সিবচার আর িনিবচার সমািধ হয়। যখন এেকবাের  অেথ চেল যাে  
সখান থেকই সব িকছু পির ার দখেত পােরন। ত া ার উপর ধ ান করেছ িঠকই। যমন ধ ন 
আপিন একিট কলেমর উপর ধ ান করেছন, ধ ান করেত করেত আপনার িবতক সমািধ হেয় যাে । 
িক  যখন খুব গভীের চেল যােবন তখন আর কলেমর দরকার হেব না, সরাসির সমািধ হেয় যােব। 
িক  িবচার সমািধেত কলেমর উপর ধ ান না কের কলেমর ত া ার উপর ধ ান করার কথা বলা হে । 
আর মেনর উপর যখন ধ ান করেছ তখন বলেছন সান া আর অহ ােরর উপর ধ ানেক সাি তা 
বলেছন। এখােন সিবচার আর িনিবচার সমািধর কথা বলেত িগেয় বলেছন, যিদ শ , অথ আর ান 
িমেশ থােক তাহেল সটা সিবতক আর যিদ িতনেটেক আলাদা করেত পােরন তাহেল সটা িনবতক 
সমািধ হেয় যােব। িবচার সমািধেতও িঠক তাই হয়, যিদ শ , অথ ও ান িমেশ থােক তাহেল সটা 
সিবচার সমািধ হেয় যােব, আর যিদ িতনেট আলাদা হেয় যায় সটা হেয় যােব িনিবচার সমািধ। একই 
িজিনষ বেল ামীজীও বলেছন এর উপর আর পনু ি  করার েয়াজন নই। য পাচঁিট ত া া িদেয় 
জগেতর সিৃ  সই প  ত া ার উপর যখন ধ ান করেছ ারি ক অব ায় ত া া েলা থাকেব। যখন 
আরও উ  অব ায় চেল যােব তখন ওই ত া ার আর কান দরকার হেব না। থেমর িদেক ামীজী 
এর খুব র ব াখ া কের িদেয়িছেলন। এই কলমিট দশ ও কােলর মেধ  বাধঁা হেয় আেছ। এখন 
িবকাল বলা পাচঁটা চি শ িমিনেট ইউিনভািসিটর হেল কলমটা দািঁড়েয় আেছ। এর উপর মন যখন 
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একা  করা হেব তখন এটা হেয় যােব সিবতক সমািধ। এই কলমেক যিদ দশ ও কাল থেক সিরেয় 
দওয়া হয় তখন ধ ুকলম েপই থাকেছ, দশ আর কােলর মেধ  এই কলম নই। তাহেল এখন 
কলমটা ব  েপ আর থাকেছ না, অথমা  েপ থেক যােব। এর উপর ধ ান কের যিদ মন একা  
হেয় যায় তখন সটাই হেয় যােব িনিবিতক সমািধ। িঠক তমিন যিদ ত া ার উপর ধ ান করা হয়, 
যমন ধ ন ভিূম ত া া। একিদেক ভিূম ত া া দশ ও কােলর মেধ  আবার অ  িদেক ভিূম ত া া 
দশ ও কােলর বাইের। ভিূম ত া ােক দশ ও কােলর মেধ  ধ ান করেল এক রকম হেব আবার দশ 
ও কােলর বাইের ভিূম ত া ার ধ ান করেল অ  রকম হেব। থেম ধ ােনর িবষয় িছল লূ িক  
এখােন সই ধ ােনরই িবষয় সূ  হেয় গল। এটাই এখােন বলেছন, সমািধ য সব এক রকেমর হেব 
তা নয়, সমািধ অেনক রকেমর হয়।   
 

 এখন বলেছন সূ িবষয় ািল -পযবসান  ।।৪৫।। যিদ এটােকও ছেড় দওয়া হয়, 
মােন শ  ও অথ বলা হল, এর থেকও যিদ সূ  ের চেল যায়, সূ  র মােন যখন আমরা সাংেখ  
সিৃ তে র কথা পড়িছলাম তখন সিৃ র সব থেক ওপের হল কৃিত, কৃিত থেক আসেছ মহৎ, মহৎ 
থেক আসেছ অহ ার, অহ ার থেক আসেছ ত া া, ত া া থেক আসেছ মহাভতূ, আর ত া া 
থেকই অ  িদেক সিৃ  হে  ইি য় িলর, বলেছ এই য চি শিট ত  রেয়েছ আর এর উপেরই 
আপিন ধ ান করেত  কেরন তখন ধ ােনর ণগত মান আরও অেনকটা উপের চেল এেলা। আিম 
এখন ীরামকৃে র উপর ধ ান করিছ, তারপের ীরামকৃে র অেথর উপের ধ ান করেত আর  
করলাম, এবাের এই েটাই ছেড় িদেয় মেনর উপেরই ধ ান  করলাম। মন এই বিহজগেতর কান 
লূ িবষয় নয়, মন এই অ জগেতর িবষয় মােন সূ । যখন চি শ তে র কথা বলা হয় তখন চি শ 

তে  আমােদর এই লূ শরীেরর ান কাথায় জানা দরকার। এই িজিনষটা আমােদর খুব ভােলা কের 
বঝুেত হেব। কৃতপে  চি শ তে র কাথাও এই লূ শরীরটােক রাখা যায় না, অথাৎ শরীর 
যাগীেদর কােছ অত  নগণ , লূ শরীেরর কান মূল ই নই। চি শ ত   হয় লূ শরীেরর 
পছেন য সূ  শরীর আেছ, সখান থেক।  

 

 যখন এই ভােব িচ ন করা হেত থােক তখন এই সূ  শরীেরর মেধ  য অেনক অবাি ত ব  
িমেশ রেয়েছ স েলা পির ার হেয় সূ  শরীরটা পা ােত  কের। আেগ মনেক লূ িবষেয়র উপের 
একা  করার কথা বলা হেয়িছল। যিদও ঐ ধরেণর একা তায় য ধ ান করা হয় সটা িন  কৃিতর 
ধ ান, িক  সূ  ের ধ ােনর ব পাের এই একা তাই অেনকখািন এিগেয় িনেয় যেত সাহায  করেব। 
এবার সিৃ  তে র উপের ধ ান করেত যাে । এখন আর ছেলর কথা ভাবেছ না, ছেলর মােয়র কথা 
ভাবেত  কেরেছ। প  ত া া অথাৎ ি িত, অপ, তজ, ম ৎ, ব াম, য পাচঁটা উপাদান িদেয় 
এই িবে র সব িকছু তরী, সই ত া ার উপের ধ ান করেছ। ত া ার উপর ধ ান করার জ  আেগ 
শ , অথ আর ানেক অিত ম কের আসেত হেব। এখন আমরা িকছুটা গভীের েবশ কেরিছ। প  
তে র উপের ধ ান করা যখন  হেয় গল তখন এই ধ ান এেকবােরই অ  ধরেণর মা া পেয় 
গল, য ান এখন আসেত  করেব সটাও স ূণ অ  ধরেণর, আর য শি  আমােদর মেধ  
জাগরিত হেব সটাও এক অ  ধরেণর শি । যমন কৃিতর নীেচ য মহৎ আেছ, সই মহেতর উপর 
যিদ কউ ধ ান করেত  কের তাহেল স সম  সৃ  পদােথর, অথাৎ পেুরা িব  াে  যা িকছু 
আেছ তার ভ ুহেয় যােব। যিদ ইে  হয়েতা স একটা নতনু া ই সিৃ  কের িদেত স ম হেব। 
তার নীেচ য অহ ার আেছ বা ত া া য েলা আেছ তার উপের যিদ ধ ান করা হয় তখন অ  
রকেমর শি  আসেব।  
 

 এই শরীেরর পছেন য ত  রেয়েছ, য তে  এই শরীরটা তরী হেয়েছ, সই ত া ার উপের 
ধ ান কের এখন স ত া ার মািলক হেয় গেছ, এখন ইে  করেলই স য কান সময় য কান 
মু েত এই শরীরটােকই পাে  িনেত পারেব। আর যিদ স ত া ােকও ছািড়েয় যায় তখন স যত 
খুিশ শরীর তরী কিরেয় িনেত পারেব। এইভােব ধােপ ধােপ এেগােত থােক, এক ন ের পৗঁছাবার 
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জ  ই ন রেক আেগ পেরােত হেব আবার ই ন ের আসেত হেল িতন ন রেক পিরেয় আসেত 
হেব। যিদ কবল িতন ন েরই আটেক থােক তাহেল এই িতেনর যা িকছু আেছ সটার উপরই ধ ু
কাির ির করেত পারেব। িক  যিদ এক ন রেক িনয় ণ করার মতা চেল আেস তখন ই িতেনর যা 
িকছু আেছ সবই আয়ে  চেল আসেব।  আর এেকবাের শেষ যিদ কৃিতেত পৗেঁছ যায়, কৃিতর সে  
যিদ িনেজেক যু  কের িনেত পাের তাহেল তা সব িকছুর পাের চেল যােব। তখন মা কালীর সে  
এক হেয় গল, এখন মা কালীর যা মতা আেছ তার মেধ ও সই একই মতা এেস গল।  
 

 সইজ  এখােন বলেছন, য চি শ ত  রেয়েছ এর ওপর যিদ ধ ান করা হয় তখন তার অ  
ধরেণর সমািধ হেব। িক  এই চি শ তে র যটার উপরই সমািধ হাক না কন সই সমািধ সবীজ 
সমািধ হেব। সমািধ হেয়েছ িক  য বীজ থেক জ -মৃতু  চ  চলেত থােক সই বীজ েলা থেক 
যায়। এই উ  ত িলর উপর ধ ান কের কের বড় জার া হেয় যেত পারেব। পরুােণ আেছ, ম  
আেগ রাজা িছল িক  স ভগবােনর সবা কের, তপ া কের া হেয় গল। তারপের া হবার পর 
আবার তার পতন হেয় িগেয়িছল, ঐ জায়গােত একভােব তারা থাকেত পাের না, কারণ তার মেধ  
জ -মৃতু  চে র বীজটা থেক গেছ। াই হেয় যাও আর যাইই হেয় যাওনা কন সংসার বীজ 
তামার মেধ  থাকেবই। আর ল  ল  কািট কািট বছর ম  িকংবা া হেয় রাজ  করার পর 
আবার মা ষ হেয় জ  নেব। পনুরিপ জননং পনুরিপ মরণং, পনুরিপ জননীজঠের শয়ন   - এইটাই 
চলেত থাকেব, এখান থেক বেরােত কউ পারেব না।   
 

 আমরা আহার, িন া, ভয় আর মথেুনই আব  হেয় আিছ। আহার, িন া, ভয় আর মথনু 
এ েলা শরীেরর ধম, িক  এই শরীর থেক একট ুউপের চেল গেলই এই আহার, ভয়, িন া আর 
মথনু ত িুণ খেস পেড় যােব। যত ণ শরীেরর মেধ  আব  থােক তত ণ এই সম া েলাও থেক 
যােব। িক  আমােদর সব েণর ল  হল শ , অথ ও ানেক আলাদা করা। িক  যখনই ধ ােনর 
মাধ েম এই সূ  ত িলেক ধারণা করেত স ম হেব তখন এই আহার-িন া-ভয়- মথনুজিনত সম া 
েলা ধীের ধীের হা া হেত  কের দেব। সম া েলা থাকেব িক  এ েলা আর বিশ কাব ুকরেত 

পারেব না। ধ ান কের যিদ সিত কােরর সাধ ুিকংবা যাগী হেয় যায় তাহেল জগেতর কান িকছুরই িত 
তার আর আকষণ থাকেব না। 
 

 ধ ােনর এই ি য়া কৃিতেত িগেয় শষ হয়। মেন করা যাক ধ ােনর থম িবষয় হল এই 
কলম, কলেমর পছেন আেছ ত া া েলা, ত া ার পছেন আেছ অহ ার, অহ ােরর পছেন আেছ 
মহৎ ত , মহৎ তে র পছেন আেছ িতনেট ণ স , রেজা ও তেমা, িতনেট েণর পছেন আেছ 
কৃিত। যাগীরা যখন ধ ান কেরন, তখন তােঁদর যমন যমন মেনর শি  বিৃ  হয়, যমন যমন তারঁ 

মন সূ  হেত থােক তমন তমন িতিন আরও সূ  থেক সূ তর সূ তমেত ধ ান করেত পােরন। 
আিম যিদ থেমই বিল কলেমর উপর ধ ান না কের কলেমর ত া ার উপর ধ ান করেবা, আিম িক  
তা করেত পারেবা না। থেম কলেমর উপেরই আমােক ধ ান করেত হেব। সখান থেক আেরক ধাপ 
পছেন যেত হেব। ত া ার উপর ধ ান করার পর অহ ার তে র উপর মনেক একা  করেত হেব। 
এইভােব ধােপ ধােপ মেনর মতা বিৃ  কের সেূ র িদেক যেত হেব।  
 

 এরপেরর সেূ  বলেছন তা এব সবীজঃ সমািধঃ।।৪৬।। শষ ধ ান হল কৃিতর উপর, 
কৃিত হল অব । পু ষ হেলন সই চত  স া, িতিনই তারঁ মনেক ধ ান কের কের িটেয় িনেয় 

আেসন। শেষ কৃিতর উপর যখন ধ ান কেরন তখন িজিনষটােক আেরক রকম দেখন। এই য 
কৃিত পয  িনেয় আসা হল এটাই তা এব সবীজঃ সমািধঃ। এই পয  যত রকেমর সমািধর কথা বলা 

হল, সিবতকই বলনু আর সিবচারই বলনু, সাি তা বলনু আর সান াই বলনু, ব র উপর ধ ান ক ন 
বা ত া ার উপরই ধ ান ক ন িকংবা কৃিতর উপরই ধ ান ক ন, সবটাই সবীজঃ। তখনও বীজ 
থেক যােব। িকেসর বীজ? আপনার সং ােরর বীজ। আপিন যা িকছু দেখেছন, েনেছন, অ ভব 
কেরেছন, এর সব িকছুই সং ার েপ আপনার মেধ  থেক গেছ। যিদ কবল  না হেয় যায়, যিদ 
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আপনার আ ান না হেয় থােক তাহেল ওই সং ােরর বীজ আজ হাক িকংবা কাল হাক আবার 
আপনােক জ -মৃতু র চে  টেন িনেয় শরীর ধারণ কিরেয় দেব। এই যত রকেমর সমািধ বলা হেয়েছ 
এ েলা সব কৃিতর এলাকার ান, তাই বলেছন সবীজ সমািধ, সবীজ মােন সং ােরর বীজটা থেক 
যাে । আপিন িজিনষটা জানেছন িঠকই, িক  আপনার ভতের য সং ার, ভাব, বিৃ িল যমন 
িছল তমনই থেক গেছ। ঠা র বলেছন – যিদ দিখ পি েতর মন কািমনী-কা েন পেড় আেছ আিম 
বিল িধ  । শ ন অেনক উপের ওেঠ িক  তার নজর থােক ভাগােড়। আপিন ধ ান কের সমািধেত িগেয় 
এই ত েলােক জয় কের িনেত পােরন, িক  আপনার ভতের যত আবজনা আেছ তার সে  এর 
কান স ক নই। আপনার িনেজর সং ােরর পটুিলটা যমন িছল তমনই থেক যাে । সইজ  এই 
ছয় রকেমর সমািধেক বলা হয় সবীজ সমািধ।  
 

সবীজ সমািধেত িগেয় আপিন সমািধবান পু ষ হেত পােরন িক  আবার আপনােক জ  িনেত 
হেব। যিদ সিবচার সমািধ হেয় থােক তাহেল আপিন হয়েতা ভােলা ল পিরবাের জ  নেবন। যিদ 
সান া সমািধ হেয় থােক তাহেল হয়েতা দবতা হেয় জ ােবন, সাি তা সমািধ হেয় থাকেল আপিন 
হয়েতা কৃিতলয় পু ষ হেয় জ ােবন। কৃিতলয় পু ষ হেয় জ ােল সখােন মতার খই পােবন। 
এই মতাই আপনার অেনক সম ার কারণ হেয় দাড়ঁােব। এরপর যখন লয় হেয় আবার সিৃ  হেব 
তখন আপিন হয়েতা বড় কান রাজা-টাজা হেয় জ ােবন। রাজা হেয় এবার যিদ আপিন উে াপা া 
িকছু করেত থােকন তখন সখান থেক পতন হেয় হেয় শেষ কেয়কটা জে র পের হয়েতা 
পাকামাকড় হেয় জ ােবন। এতিদেনর সব তপ া িবফেল চেল গল। সইজ  বলা হয় এই 
স াত সমািধেত তামার মতা বাড়েছ, তামার ান বিৃ  হে , তামার অ ভিূত সূ  হে  িঠকই, 
তিুম বঝুেত পারছ এই জগৎ থেক আমােক বিরেয় যেত হেব। িক  এ েলা সবই সবীজ। কারণ 
আপনার সং ােরর বীজ েলা যমনিট িছল তমনিটই থেক যাে । সমািধেত মেন হেব এ েলা নই, 
িক  চাপা পেড় আেছ। ঠা র উপমা িদে ন পায়রােক চাল-গম খাওয়ার পর বাঝা যায় না খেয়েছ 
িকনা, িক  গলায় হাত িদেল বাঝা যায়, সব চাল-গম ওখােন জিমেয় রেখেছ। আমােদর মনটাও িঠক 
পায়রার মত, জীবেন যা যা ভােলা কেরিছ, ম  কেরিছ সব রকড হেয় সং ার েপ আমােদর মেনর 
ভতের জেম আেছ, যখন অ ল সময় আসেব তখন ওই সং ারই আমােক ঠেল িদেয় অেনক িকছু 
কিরেয় নেব। আমােদর জীবেনর উে  হল িনবীজ সমািধর িদেক যাওয়া। কীভােব িনবীজ সমািধর 
িদেক যােব? সটাই পেরর সেূ  বলেছন। 
 

 িনিবচার- বশারেদ হধ া সাদঃ।।৪৭।। মন যখন আরও  হেয় যায় তখন ত া ােক 
দশ কােলর বাইের দখায়। যখােন মন যখন পেুরাপিুর  হেয় যায় সখােনই মন ি র হেয় যায়। 
ধ ােনর উপেযািগতাটা এখােনই বাঝা যায়, ধ ান সাধকেক মশঃ উ  থেক উ তর অব ােত িনেয় 
যােব। িক  এটাই যােগর একমা  ল  নয়, ল  তদা ঃু েপহব ান  । যতই উপের যাক না 
কন মাধ াকষেণর িনয়মা সাের আবার পতন হেব। একটা হাওয়াইেক যত জােরই ওপের পাঠান হাক 
না কন, গ াস যই ফিুরেয় আসেব তখিন নীেচ নেম আসেব। কালীপেূজার সময় য রেকট েলা ছাড়া 
হয় তখন কত জাের ওপের ছুেট যায় িক  িকছুটা উপের িগেয় আবার ভু   কের নীেচ নেম আেস। 
পিৃথবীর মাধ াকষেণর পেুরা শি েক অিত ম কের পিরেয় যাওয়ার মতা এেদর মেধ  নই, তাই সব 
িকছুই কৃিতর মেধ  আব  থেক যায়।  
 

িক  সই পু েষর উপের যখন ধ ান করা হয় তখনই আেস ঋত রা ত  া।।৪৮।। 
িনিবচার সমািধেত িগেয় মন যখন পেুরা সখােন বেস যাে , যখন ধীের ধীের দশ কােলর বাইের চেল 
িগেয় ওই জায়গােত যখন সমািধ হয় তখন সই জায়গাটা ােন পিরপণূ থােক। সখােন িগেয় আপনার 
ধ ু ান আর ানই থেক যায়। যখন এই পু েষর ান লাভ হয় তখন এই ানেক একমা  সত  

বেল অ ভতূ হেত থােক, তার ফেল সেত র উপর মন একা  হেয় যায়। এই ান সত  িদেয় পিরপূণ 
থােক, ব াখ া করেত িগেয় বলেছন যথাবৎ প িত, িজিনষিট যমন িঠক তমনিট দখায়। ফেল কান 
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িকছুই তােক আর আকিষত করেত পাের না। ঠা র বলেছন, এই সংসার হল আমড়া, আিঁট আর 
চামড়া, খেল আবার অ শূল। িক  র িকছু দখেল আমােদর মন চ ল হেয় ওেঠ, কারণ এখােন 
যথাবৎ প িত হে  না। স াত সমািধ হেয় গেল যমনিট আেছ তমনিট দখেত  কের। তখন 
জগেতর কাম, াধ, লাভ এ েলা তােক নাচােত পাের না।  
 

কৃিতর এই ত িল িনেয় আে  আে  ধ ান কের যখােনই পৗছঁাক না কন মুি  এেত হেব 
না, িক  যখন সই সি দান  পু েষর উপর মন একা  হেত  হয় তখন এই ধ ানই যাগীেক 
মুি র িদেক িনেয় যেত থােক। রাজেযােগ এত ণ ধের যা িকছু বলা হে  এ েলা যতই খুব কিঠন 
মেন হাক না কন সবাইেক এই পথ িদেয়ই যেত হেব। হেত পাের আিম া হেত চাই না, ই পদ 
চাই না, আিম গ চাই না, আিম ভি  মুি  চাই। িক  পাচঁশ টাকা ইনি েম ট ব  হেয় গেল এ ুিণ 
ঝা া িনেয় রা ায় নেম আে ালন  কের দব। কারণ আমােদর দৗড় ঐ পাচঁশ টাকার মেধ ই 
সীমাব । আমােদর এখন বাঝার মতাই নই ই পদ বা পদ িক িজিনষ, অথচ সবাই বেল 
আমরা ত াগী। িকেসর ত াগী! আমরা ভি  মুি  িক িজিনষ িকছু বিুঝ না? গােনর মেধ  েটা কথা 
েন িনেয়িছ আর বলিছ আিম ভি  চাই মুি  চাই না। িক  চােয় একট ু িচিন কম বশী হেয় গেল 

আ ন লেগ যায়। কারণ আমােদর চতনার গি  এটু র মেধ  আটেক আেছ।  
 

ভগবান িব  ুএকবার নারদেক অ মিত িদেয় বলেলন তামার যােক ই া একজনেক ব ে  
িনেয় আসেত পােরা। ভগবান িব রু কথা েন মেত  এেস এক বের পাকােক দেখ নারেদর খুব 
দয়া হল। নারদ িগেয় বের পাকােক বলেছ – ওেহ, িক এই গাবেরর মেধ  িদন রাত পেড় আিছস, 
ব  ধােম যািব? বের পাকা বলেছ – া ঁ াঁ, আপিন বলেলই চেল যাব। িক  ওখােন িক আেছ? 
নারদ বলেছন – ওখােন খুব েখ আনে  থাকিব। বের পাকা বলেছ – তা, ওখােন ভােলা গাবর 
পাওয়া যােব তা? বের পাকার পেুরা মন ঐ গাবের আটেক আেছ, আর ঐটাই তার চতনার 
ক িব , স আর ব ে র িক ধারণা করেত পারেব! আমােদরও এই বের পাকার মত অব া। য 
যাই ক ক, ানেযাগ বা কমেযাগ ক ক, িকংবা ভি েযাগ অভ াস ক ক, আর ম  জপ ক ক, 
স াইেকই িক  ধ ােনর গভীের যেত হয়, আর যারাই িঠক িঠক ধ ান করেব সবাইর ধ ান িক  এই 
ভােবই এেগােব। আর এইভােব যেত যেত তার একটা অব া আসেব যখন বলা হেব য আপিন এখন 

া হেয় গেলন, একটা সময় আসেব যখন সবার মনেক জানেত পারেব, যখন সবার মনেক তার 
িনেজর ই ামত িনয় ণ করেত পারেব।  
 

ঋত রা ত  া ত আপিন সত  ােন পিরপণূ হেয় যােবন। এবার য ান পাে ন এই 
ানই তম ান। এটােক ব াখ া কের পেরর সেূ  বলেছন তা মান াভ াম িবষয়া 

িবেশষাথ াৎ।।৪৯।। এর আেগ আেলাচনা করা হেয়েছ য আমরা য ান পাই সটা ত  মাণ, 
শ  মাণ আর অ মান মােণর ারা পাি । এখােন বলেছন ত  মাণ আর অ মান মাণ িদেয় 
আমরা এই জগৎেক জানেত পাির। এই জগেতর যা িকছু আেছ, আমােদর খাওয়া-দাওয়া, থাকা, 
চলােফরা সব এই েটা মােণর ারা চলেছ। িব ান অ মান মাণ আর ত  মােণর উপর চেল। 
িব ান অ মান মাণেক ত  মােণ িনেয় যাে , িথেয়ািরেক ব বহািরক ে  িনেয় যাে , 
ব বহািরকেক আবার িথেয়ািরেত িনেয় যাে । এইভােব িব ান দৃ মান জগেতর সম  ানেক আয়  
কের িনে । িক  এই ান িব  ান নয়। ঈ র থেক য ান আেস সটাই িব  ও িঠক িঠক 
ান। ঠা র বলেছন, মা রাশ ঠেল দন। এই য মা ােনর রাশ ঠেল িদে ন এই ান অ  সম  
ােনর থেক অেনক উ মােনর ান, আর এই ান কখন ত  মাণ আর অ মান মাণ িদেয় 

পাওয়া যায় না। তার মােন, ঈ র স ীয় কান ান ত  মাণ ও অ মান মাণ িদেয় হেব না। 
এটা িঠকই য ত  মােণ আমরা সব িকছু চােখর সামেন দখিছ, যটা িনেজর চাখ িদেয় দখিছ 
সই ানই তা সিঠক। িক  ত  মাণ িদেয় আমােদর সব িকছুর ান হয় না। সইজ  অ মান 
মােণর উপেরও িনভর করেত হয়। িক  যখােন তে র ব াপার বা ধেমর ব াপার আেস সখােন 
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অ মান মাণ চলেব না। অ মান মাণ মােন যিু  িবচার। এখােন বলেছন, তিুম যত যাই কের নাও 
যিু  তক িদেয় কখনই ধেমর ত  পির ার হয় না। ধেমর ত  বঝুেত হেল িনেজর অ ভিূত চাই, 
যটােক বলা হয় িত মাণ। িত মাণ মােন আেগর আেগর ঋিষরা সা াৎ দেখেছন িজিনষটা এই 
রকমই। আপিন যিদ বেলন আিম ঋিষেদর কথা মানেত পারিছ না, তাহেল আপনার জ  ধমত  নয়। 
ধম পেথ থেম তিুম িবচার কের তামার পথেক িঠক কের নাও। যমিন তিুম িঠক কের িনেল আমার 
এই পথ, এর পর তিুম ভেুলও আর ডান িদক বাম িদক তাকােব না। এবাের তিুম সই আচােযর কথাই 
নেব, যারঁ কথা তামার মত ও পথেক সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় যেত সাহায  করেছ। 

 

এক ভ েলােকর খুব আ হ িছল স াসী হেবন। িতিন এক সময় চাকির করেতন, আ হ 
হওয়ােত িতিন সব ছেড় িদেয় সাধ ুহেয় গেছন। স াসী হেয় যাওয়ার পর িতিন অেনক বদা  চচা 
করেলন আর চরু তপ া করেলন। একিদন এক বাবাজী ওনােক খ নখ খাদ  নােম বদাে র উপর 
খুব নামকরা একটা বই িদেলন পড়ার জ । িতিন বাবাজীর কাছ থেক বইিট িনেলন, তখন স ােবলা 
িছল। পেরর িদন সকালেবলায় দৗেড় বাবাজীর কােছ বইিট ফরত িদেয় এেলন। বাবাজী সাধিুটেক 
িজে স করেলন বইটা না পেড়ই ফরত িদেয় িদেলন? সাধিুট তখন বলেছন পেড়িছ, বইিটর  পাতা 
পেড় দখিছ তােত সই সব ে র সমাধান দওয়া আেছ য েলা সাধারণ অব ায় কান মা েষর 
মেনই উঠেব না। এই হল িঠক িঠক িন া। ামী র নাথান জী বলেতন সূ  বইেয়র কেয়ক পাতা 
পড়ার চ া কের উিন পড়া ব  কের িদেলন। অথচ যারঁা সূ  পেড়েছন তােঁদর অহ ােরর আর শষ 
নই। য সূ  পড়েল মা েষর অহ ার নাশ হেয় যাওয়ার কথা সখােন অহ ার বেড়ই যাে । 
কারণ, ওর মেধ  এমন সব  তালা হেয়েছ, য েলা আমােদর মাথায় কান িদন আসেব না। 
িক  আমােদর সবাইেকই শা  পড়েত হয়, কারণ শা  না পড়েল িব াস জ ায় না। যমন রাজেযাগ 
ায় আড়াই হাজার বছর ধের চলেছ। ী পবূ চারশ বছর আেগ পত িল যাগশা েক িলিপব  কের 

িদেয়েছন, তার মােন যাগ আরও পরুেনা। আমােদর পূবজরা আড়াই হাজার থেক িতন হাজার বছর 
ধের রাজেযােগর অ শীলন কের আসেছন। িতন হাজার বছর ধের ওনারা িক আমােদর বাকা বািনেয় 
আসেছন, এটা িক কখন স ব! িক  পড়ার পর আিম জানলাম, জেন বঝুলাম এ েলা অ শীলন 
করেল এই রকম হয়, তখন আিমও একটা শি  পেয় গলাম। তেব যারঁা শা ািদ অধ য়ন কেরন এবং 
সাধন-ভজন কেরন তাঁেদর জাগিতক লােকেদর কথা বশী নেত নই, এই ধরেণর লাকেদর এিড়েয় 
চলার জ  একটা সমেয়র পর থেক সামািজক অ ানািদেত যাওয়াটাও ব  কের িদেত হয়। যারা 
ধেমর পেথ বাধা দয় তােদর থেক অেনক তফােত থাকেত হয়। ঠা রও বলেছন িনেজর ী যিদ বাধা 
দয় তাহেল বলেব মু  ু কেট দব খপী, িনেজর মা যিদ বাধা দয় সই মােকও ত াগ কের িদেত 
হয়। কারণ এরা ঘার সংসারী, সংসার ছাড়া িকছু বােঝ না। এরা িনেজরাও ডুেব আেছ আপনােকও 
ডাবােব। আপিন যখন আপনার পথ িঠক কের িনেলন তখন থেম আপনােক আেজবােজ লােকর স  
করা ব  করেত হেব, যারাই আপনার া ও িব ােসর িব ে  িকছু বলেছ তােদর কথার কান উ র 
দওয়ারই দরকার নই। পথ িঠক হেয় গেল আর মত পা ােনা যােব না, এবার তিুম মর বােঁচা 
এিগেয় চল।   
 

 একটা িজিনষেক উপলি  কের, িনেজর চােখ দেখ য ান হয় তখন ওই ানটাই িঠক িঠক 
ান। বই পেড় বা েন য ান হয় সই ােনর কান দাম নই। ঠা রও বলেছন – পড়া থেক 

শানা ভােলা, শানা থেক দখা ভােলা। দখা বলেত এখােন আধ াি ক উপলি র কথাই বলা হে । 
স াত সমািধেত িতি ত হেয় যাওয়ার পর আপনার মন যখন পেুরা িবেয়াগ হেয় যােব তখন 
ানরািশ িনেজ থেক আপনার কােছ আসেব। এটােকই বলেছন ঋত রা ত  া। আর যথাবৎ 
কাশ, িজিনষটা যমনিট আেছ তমনিটই দখােব। এই অব ােত মন আর কখনই চ ল হেব না।  
সইজ  বলা হয় িনেজর মনেক এমন অব ায় িনেয় যেত হেব যখােন মন আর চ ল না হেত পাের। 
তখনই িঠক িঠক ানরািশ আসেত  হেব। তামার চােখর সামেন আকষণীয় যা িকছু দখছ এর 
কান দাম নই। ধেমর ব াপােরও যিদ অ মান করেত হয় তারও কান দাম নই। এ েলা থেক যখন 
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তিুম সের আসেব তখন তামার ভতেরর  শি  ধীের ধীের উে ািচত হেয় বাইের কাশ হেত  
করেব। সবার ভতের সমান শি  িবদ মান, কাথাও শি র তারতম  নই, ধ ু কােশ তারতম ।  
 

উ  সমািধেত িচে  কবল মা  একিটই বিৃ  থােক। ঐ একিট বিৃ  বািক সব বিৃ েক চাপা 
িদেয় দয়। এটােক বলা হয় াকারাকার বিৃ । চাপা িদেয় িদেল তখন আবার অ  এক ধরেণর 
িজিনষ হেত থাকেব। হািড়েত চাল যমন উ েন টগবগ কের ফটুেত থােক, িঠক তমিন মেনর মেধ  
নানা রকম িচ া, িবচার েলা টগবগ কের ফটুেত থােক। িচ া ভাবনা েলা আটকােত চাইেলও 
আটকােনা যায় না। যমন চাপা িদেত যাওয়া হেব তখন আরও জাের ও েলা বিরেয় আেস। টগবগ 
কের ফাটার সময় ভােতর হািড়েত ঢাকনা চাপা িদেত গেল তখন ঢাকনাটা ঠেল ফেল দেব। যারা 
খুব মদ খায়, কান কান সময় উৎসােহর বেশ িঠক কের নয় য আিম আর মদ খােবা না। যমিন মদ 
খাওয়া ছেড় দয়, তার িদন পের স চািরিদেক ধ ুমেদর বাতল দখেত থােক। কািলদাস বলেছন, 
কামী পু ষ সব সময় চািরিদেক কােমর ব ই দেখ। কারণ যখন কােমর পিুত হয় না তখন কাম আরও 
তেড়ফেুড় বেরায়।  

 

টল েয়র খুব নামকরা একটা গ  আেছ, একটা ভা কু িনেজর বা ােক িনেয় একটা গােছর 
কােছ মধ ু খেত এেসেছ। মধরু চােক দিড় িদেয় একটা বড় শালব া লটকােনা আেছ। ভা কু মধ ু খেত 
পারেছ না বেল, ওটােক সিরেয় িদেয় খেত গেছ। িক  শালব াটা প লুােমর মত তার সামেন চেল 
আসেছ, িকছুেতই মধ ু খেত পারেছ না। শেষ খুব জাের এক ধা া মের ব াটােক সিরেয় িদেয় মধু 
খেত  কেরেছ। এক চুমুক, ই চমুুক, িতিন চুমুক খেয় যই চতথু চমুুক খেত যােব তখন 
শালব াটা এমন চ  জাের এেস ওর মাথায় মারেলা য তােতই ভা কুটা মের গল। আমােদর 
সংসাের িঠক তাই হয়। আিম যমিন ভাবলাম এটা করেবা না তখন সটা আরও তেড়ফেুড় আসেব। 
যখন হা া কের সরােবা তেতা হা া মারেব, যত জাের সরােবা তার থেক আরও জাের এেস মারেব। 
ামীজী বলেছন, যারা সাধ ুহেত আেস তােদর আিশ ভাগ ঠগবাজ হেয় যায়, বািক পেনর ভােগর মাথা 

খারাপ হেয় যায়, আর অবিশ  পাচঁ ভাগ িঠক িঠক থােক। িক  একজন সাধ ুঘরবািড় সব িকছু ছেড় 
সাধ ু হেয়েছ তার তা এ েলা হওয়ার কথা নয়! আসেল সব িকছু ছেড় িদেলও এখােন সাধ ু তারঁ 
পরুেনা অেনক সং ার থেক বিরেয় আসেত চাইেছ। িক  যই সং ারেক সরােত যাে  সই সং ারই 
তােঁক চ  জাের এেস মারেছ। সইজ  সাধ ু স াসীেদর য কী চ  সং াম করেত হয় সটা 
বাইেরর লােকরা ধারণাই করেত পারেব না। আর যম-িনয়ম-আসন- াণায়াম না কেরই সাজা ধ ান 
করেত বেস গেল মাথা খারাপ হওয়ারই তা কথা। যমন ভৗিতক িনয়মেক কান সময়ই নাকচ করা 
যায় না, িনউটেনর িস া েক কউ না করেত পারেব না, িঠক তমিন মেনর িব ানেকও নাকচ করা 
যােব না। মেনর িব ােনর িস াে  বলেছ, সং ার েলােক যিদ সরােত যাও সই সং ার েলা তামােক 
এমনিট মারেব য তামার মাথাটা িবগেড় দেব। হয় তামােক চালবাজ বািনেয় দেব নয়েতা তামার 
মাথা খারাপ কিরেয় দেব, ততৃীয় কান পথ নই।  
 

এটােকই প াশ ন র সেূ  পত িল বলেছন – ত ঃ সং ােরাহ সং ার িতব ী।। 
৫০।। আমরা এখােন য কজন শা  কথা নিছ, আমােদর মেধ  কউ এমন নই িযিন এখনও িমেথ  
কথা বলেত চাইেছ, বদমাইিশ করেত চাইেছ। কউই চাইেছ না। আমরা সবাই স ির বান হেত 
চাইিছ। এটাই হল নিতকতার ল ণ। আমরা সবাই চাইিছ ভগবােনর পেথ এেগাই, তার জ  একটু 
জপ-ধ ান কির যােত ঠা েরর িদেক মনটা যায়। িক  তাও জপ-ধ ান হয় না, কারণ সং ার আমােদর 
করেত িদে  না। জার কের যিদ করেত যাই তাহেল একটা র  ঘাড়ার িপেঠ কান আনািড় লাকেক 
বিসেয় িদেল ঘাড়াটা যা করেব আমােদর মনটাও তাই করেব। যারা সাধন পেথ এেস যিদ এেগােত না 
পাের তাহেল একটা চ  িবতৃ া ও অবসাদ এেস তােদর াস কের নেব, আর তার জ  স এমন 
িখটখেট হেয় যােব, সামা  ব াপােরই এমন গালাগাল িদেত  করেব য তােক সামলােনা যােব না। 
আসেল মন এখােন িব প িতি য়া করেছ। অথচ সাধেুদর আ ম িলেত তােদর এই িতি য়ােক 
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সামলােনার কান ব ব াই নই। অেনেক বলেত পােরন তাহেল আেগকার সময় িক হত? িকছুই হত না, 
খুব সহজ প িত িছল, থেম তিুম চারী থােকা, তারপর তিুম গৃহ  হেয় ভাগেটাগ িমিটেয় নাও। 
ভাগ িমেট যাওয়ার পর পেুরা দেম এিগেয় যাও। আর যখন ভােগর মেধ  আছ তখন একট ুএকটু 
কের িবচার কের কের এেগােত থাক। তাহেল তামার ভতরটা তরী হেয় থাকেব। যাগপেথ যারঁা 
নােমন তারঁা এেকবাের দঢ়ৃ হেয়ই নােমন, আর মধ বতীরা একট ুএকট ুকের তমন তমন এেগােত 
থােক। সং ােরর িতি য়া িক  জনেকই মারেব। িতি য়া হেল তখনকার িদেন রাই িশ েক 
সামেল িনেতন। িশে র হয়েতা কাথাও একটা বলতা চ  ভােব মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ,  
তখন যভােবই হাক িকছু একটা কের িদেয় ব াপারটা সামেল িনেতন। িক  এখন সই ও নই। 
থমত সাধরুা বঝুেতও পােরন না য তারঁ এই সম া আেছ। যত েণ বঝুেত পারেছ তত েণ এমন 

মার মের িদেয়েছ য তােঁক িছটেক ফেল িদেয়েছ। এমন জায়গায় ফেলেছ য সখান থেক আর 
উঠেতই হয়েতা পারেলা না। িক  চাপা তা সবাইেক িদেতই হেব। কািমনীর পছেন যিদ সারা জীবন 
দৗড়ােতই থােক তাহেল যাগ করেব কখন! আজ হাক কাল হাক চাপা সবাইেকই িদেত হেব। 
সইজ  বলা হয় দা  ঘাড়ার িপেঠ য সওয়াির হেব তােকও দা  শি শালী হেত হেব। তাই 
থেম খুব সাধারণ ধরেণর সমািধর অ শীলন কের কের মনেক শি শালী করেত বলা হয়।  

 

থেমই সিবতক, সিবচার সমািধর অ শীলন করা যােব না। ভতের য সং ার েলা চাপা 
পেড় আেছ, স েলা েযাগ পেলই চাড়া িদেয় উঠেত চাইেব। িক  অেনক িদন ধ ান করেত করেত 
একটা এমন অব া আসেব যখন সমািধজিনত সং ারটা চ  বলবান হেয় যােব, সই সং ার তখন 
বািক সং ার েলােক পুেরা চাপা িদেয় দেব। ঠা র বলেছন লীিন যখন ক  দেশ এেস যায় তখন 
ঈ রীয় কথা ছাড়া অ  কান কথা বলেত চায় না। এটাও একই িজিনষ। ওই ভাব অ  সব ভাবেক 
চাপা িদেয় িদেয়েছ। ওই অব ায় তার শরীর যিদ চেল যায় তাহেল হয়েতা েগ যােব, সখান থেক 
আবার িফের আসেব। িফের আসার পর থেমর িদেক ধেমর ভাব থাকেব, তারপর তার উপর জল 
ঢালা হেল আে  আে  বড় হেব, বড় হেয় সখােনই শষ হেয় যােব, এছাড়া আর িকছুই হেব না। 
সইজ  বলেছন, ধ ান  হেলই তার ভােলা ম  সব রকম সং ার েলা জারাল হেয় উঠেব। 
িবেশষ কের বােজ সং ার েলা যখন সরােত চাইেছ, এেকই স েলা জারাল হেয় গেছ, তাই তখন 
ভ সং ার েলােক নাড়াচাড়া কের ধীের ধীের বািড়েয় বােজ সং ার েলােক সরােত হয়। এই য বড় 
যটা সং ার িদেয় বািক েলােক চাপা দওয়া হল, তােক ধান ম  বলেছন। একটা এলাকায় অেনক 

া বদমাইশরা রাজ  কের যাে , এবার একটা বড় দা  ােক বািনেয় দওয়া হল সদার, এই 
সদারই এবার সব কটা ােক সাজা কের দেব। সব কটােক যখন সাজা কের িদল এবার 
সদারেকও মের শষ কের িদেত হেব। থেম একটা বড় শি শালী িজিনষেক এেন সব ছাট 
িজিনষেক ঠা া কের িদেত হেব, তা নাহেল আপিন একা কত েলার সােথ লড়াই করেবন! ওেকই 
আপনার হেয় লড়াই করেত িদন। যখন ঠা র অৈ ত সাধনা করিছেলন তখন মনেক িনিবক  সমািধেত 
িনেয় যাওয়ার সময় মা কালীর মুি  বার বার সামেন চেল আসিছল। এখােন বািক সব বিৃ  চাপা পেড় 
একটাই বিৃ  মা কালীর বিৃ েত ঠা েরর মনটা আটেক রইল। িক  এই বিৃ টােকও নাশ না করেল 
িনিবক  সমািধ লাভ হেব না, িনবীজ অব ায় যাওয়া যােব না। ঠা রও মা কালীর এই বিৃ েক ছাড়েত 
পারেছন না।  
 

এখােন এেসই বশীর ভাগ সাধকরা আটেক যান। আমরা ঠা রেক অবতার েপ দিখ, তাই 
ঠা েরর জ -মৃতু র ই নই, িক  ঠা েরর অবতার পেক িকছু েণর জ  সিরেয় একজন সাধক 
েপ যিদ ভাবা হয়, আর িতিন যিদ এখােন এেস ছেড় দন তখন ত গত ভােব বলেত গেল বলেত 

হেব ঠা রেক িক  আবার জ  িনেত হেব। কারণ এই সমািধ সবীজ সমািধ। সইজ  সমািধ-পােদর 
শষ সেূ  বলেছন – ত ািপ িনেরােধ সব িনেরাধাি বীজঃ সমািধঃ।।৫১।। শষ য বৃি টা 
আেছ যখন ঐটােকও িনেরাধ কের দেব তখন সব শষ, িনবীজ সমািধ এেস গল, জ -মৃতু র চ  
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থেক স মু  হেয় গল। অ ভ সং ারেক ভ সং ার িদেয় চাপা িদেয় দওয়া হল। এরপর ভ আর 
অ ভ েটােকই এবার ফেল দওয়া হেয় গল। রেজা আর তেমা েণর যত বিৃ  আেছ সব কটােক 
স ণ িদেয় চাপা িদেয় দওয়া হল। তারপর স ণেক  স ণ িদেয় চাপা িদেয় দওয়া হল। 
শেষ  স েকও ফেল িদেত হয়। িতন ডাকােতর গে  ঠা র বলেছন স ণীও ডাকাত। শষ 
বিৃ টা চেল িগেল তখন কী হয়? তখন তদা ু েপ অব ান  ।   
 

 যােদর সাকার সমািধর অিভ তা লাভ হেয়েছ, তারা যখন সমািধেত থাকেবন না, তােদর 
ব বহার চলেত থােক, সবার সােথই িতিন কথা বলেবন, তারঁ মেধ  কান ধরেণর িবরি  ভাব আসেব 
না। িক  যখনই িতিন সমািধর ঐ অব ােক মেন করেবন তখনই বািক সব িকছু চাপা পেড় যােব, তার 
কােছ অ  সব বিৃ িল ভীত স  থােক, ও েলা আর তােঁক িবপােক ফলেত পারেব না। আর শেষ 
যখন সমািধর অব ায় শষ ঐ বিৃ টােকও ছেড় দেবন তখন সা াৎ পু েষর মুেখামুিখ হেয় যােবন। 
 

 পু েষর মুেখামুিখ হেয় গেল আর তার পনুজ  হেব না। অেনেক মেন কের পুনজ  আেছ 
আবার অেনেক মেন কের পনুজ  নই। াচীন কাল থেক পনুজ  িনেয় চরু তকিবতক হেয় আসেছ। 
এ েলা িনেয় আমরা আেলাচনায় যাি  না। িক  একটা িজিনষ আমােদর মাথায় রাখেত হেব, িহ  ধম 
থেক পনুজ বাদেক যিদ সিরেয় দওয়া হয় তাহেল িহ  ধেমর সম  শা  বথৃা হেয় যােব, িহ  
শাে র আর কান দাম থাকেব না। পুনজ  িনেয় যখােন যখােন যমন যমন আসেব আমরা 
আেলাচনা করেবা। ােনর তরফ থেক বলা হয় যিদ স াত সমািধও হয়, ঠা র যােক সিবক  
সমািধ বলেছন, তােতও একট ুবািক থেক যায়। একট ুবািক থাকা মােন, এই সেূ  বলেছন শষ য 
বিৃ টা থেক যাে  সটােকও ফেল িদেত হেব। অেভ স করেত করেত এত হাজার হাজার বিৃ েক 
দমন করেত যখন িশেখ গেছন তখন ওই একটা বিৃ েক শষ করা অস ব িকছু নয়। আমরা এখন 
বিৃ র সা েপ  ডুেব আেছ, তাই আমােদর পে  এ েলা ধারণা করা বা ভাবাটাই অস ব। অেনেক 
এেস বেল অমুক বাবাজী িতন মােসর মেধ  িনিবক  সমািধ কিরেয় িদে ন। তাতাপিুর ঠা েরর 
িনিবক  সমািধর অব া দেখ বলেছন ‘এই অব ায় পৗছঁেত আমার চি শ বছর লেগিছল’। সই 
থেক সবার একটা ধারণা হেয় গেছ য ঠা র নািক িতন িদেন িনিবক  সমািধ পেয় িগেয়িছেলন। 
িক  ঠা েররও তার আেগ বােরা বছেরর সাধনা আেছ, সটা কউ দখেছ না। ধু সাধনা নয়, 
এেকবাের মু ুকাটা তপ া। ধ ু এই বােরা বছর কন তারও অেনেক আেগ থেকই অেনক রকম 
চলিছল। তারঁ মন য িত িনি ল, সটাও তা সাধনার অ , যা িকনা পরবিত কােল এই িনিবক  
সমািধর  তরী করার সাহােয  লেগিছল। ঠা র যখন সাধনা করেত  কেরেছন সই থেক এই 
বােরা বছর িতিন ধ ুস াত বা সিবক  সমািধর এলাকায় ঘুেরেছন। ঠা েরর যিদ বােরা বছর আর 
তাতাপিুরর চি শ বছর লেগ থােক, আমরা এখােন এনােদর সাধক িহসােবই দখিছ আর বাবাজীরা 
বেল িদে ন িতন মােসর মেধ  িতিন সবাইেক িনিবক  সমািধেত িতি ত কের দেবন। মেঠর 
মহারাজেদরও য আধ াি ক িবকাশ হয়, তােতও দখা যায় তখন ওনারা আধ াি ক িবষেয় য 
কথা েলা বেলন তার মেধ  একটা ওজন থােক। কথার ওজনও তা তারঁ একিদেন আসেছ না, যেব 
থেক িতিন ঘরবািড় ছেড় বিরেয় এেসেছন তেব থেকই তারঁ রগড়ােনা  হেয় গেছ। এরপর কত 
রগড়ােত রগড়ােত একটা অব া থেক আেরকটা অব ায় যাে ন, আবার সখান থেক হয়েতা আবার 
পেড়ও যাে ন। এইভােব চলেত চলেত খুব মুি েময় কেয়কজন সাধ ু িনিবক  সমািধর অব ায় 
পৗছঁান। তাহেল বঝুনু এরা কত বড় িমথ াবাদী আর লাক ঠকােনার কারবার কের যাে  যারা বলেছ 
িতন মােসর মেধ  িনিবক  সমািধ কিরেয় দেব।  
 

 ঠা েরর য বার বার মা কালীর মুিত সামেন এেস যাে , িতিন আর এেগােত পারেছন না, 
এটাই সই শষ বিৃ , এই বিৃ  আপনােক ছাড়েত দেব না। ছাড়েত দেব না মােন, এেকবােরই 
অস ব নয়। এত িদন ধের য এত বিৃ েক নাশ করেত করেত আপিন একটা বিৃ েত এেস পৗেঁছেছন, 
তারপের ওই শি ই এই একিট বিৃ েকও নাশ কের দয়। তখনই আ ত  আপনার সামেন খুেল যায়, 
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আপিন দখেছন আিমই সই পু ষ। উ তম স াত সমািধ আর অস াত সমািধর মেধ  খুব 
একটা তফাৎ বাঝা যায় না, ত  উপলি টাই ধ ুবািক। ঠা র বলেছন ািরেকেনর ল েনর আেলা 
যমন কাচঁ িদেয় ঢাকা থােক। আেলাটা ছায়ঁা যায় না, কাচঁটা ব বধান। িক  কাচঁ প ব বধান এত 

 য আেলাটা পির ার দখা যায়। উ তম স াত সমািধেতও িঠক ল েনর কােঁচর মত একটা 
ব বধান থেক যায়। িক  ােনর িদক থেক িবরাট কান পাথক  থােক না, ওই িদকটা সিবক  এই 
িদকটা িনিবক  বা এই িদকটা সবীজ আর ওই িদকটা িনবীজ। তেব যতই হাক একটা ব বধােনর 
আেলা আেরকিট আসল আেলা, েটােত তফাৎ একট ু থাকেবই। কথামৃত পেড় অেনেক মেন কেরন 
ঠা র যখন বলেছন ভি ও যা ানও তাই। যােগ িক  পির ার, উ তম ান যাই তামার হেয় 
থা ক এটা সবীজ। সবীজ মােন, তামােক আবার জ  িনেত হেব। তিুম া হেয় জ  িনেত পােরা, 
তিুম সিৃ র পেুরা মািলক হেয় জ ােত পােরা িক  থাকেব তিুম কৃিতর এলাকায়। হয়েতা তামার 
পতন হেত হেত কেয়কটা কে র পর আবার তিুম তামার আেগর জায়গায় নেম যােব। এই ভােবই 
সিৃ র খলা চলেছ। িক  একবার িনবীজ হেয় গেল খলা শষ।     
 

 ামীজীও িঠক এই িজিনষটা এখােন ব াখ া করেছন – যখনই িচে  কান উে জনা আসেছ, 
আিম আপনােক দখিছ, আপিন আমােক দখেছন এ িল অ ভিূত, এ েলা আবার িচে  উে জনা তরী 
করেছ, িচে  ঢউ উঠেছ। সই ঢউ েলা আ া িযিন, িযিন পু ষ আেছন তােঁক ঢেক িদে । ঢেক 
দওয়ার ফেল আমরা আ ার পির ার ও সিঠক ছিব দখেত পারিছ না। িক  সব শেষ একটাই ঢউ 
থেক যায়, তখন িক হয়, একটা আেলা আেছ িক  আেলার ওপের একটা কােঁচর আবরণ দওয়া হেয় 
গল। আেলা দখেত পাি  িক  আেলার চািরিদেক যন একটা আবরণ আেছ, আর ঐ আবরণ ভদ 
কেরই আেলা আমার কােছ আসেছ। ঐ আবরণেকও যখন ভে  দওয়া হয় তখনই আসল জ ািতময় 
আেলা উ ািসত হেয় ওেঠ। যত ণ ঐ একটা ঢউ আেছ, স ণ সাকার যত ণ আেছ তত ণ িক  

পেক জানা যােব না। সইজ  বলেছন থেম মেনর সম  ঢউ ওঠা ব  কের একটা ঢউেয় িনেয় 
আসার চ া কের যাও। আর সব শেষ ঐ একিট মা  ঢউেকও ব  কের িদেল তেবই মুি । এটাই 
মুি র একমা  প া, তার আেগ কান মুি  আসেব না। 
 

 মা ষ িনেজর দহেবাধ থেক, দহা া থেক িকছুেতই বেরােত পাের না। সাধারণ মা ষ 
িনেজেক দেহর সে  একা  হেয় আেছ। আর যারঁা খুব উ  সজৃনশীল ব ি , তারঁা িনেজেক মেনর 
সে  যাগ কের রােখন। সবীজ সমািধেত িগেয় যারঁা আটেক থেক গেলন, তারঁা কৃিতর কান একটা 
ণ, হয়েতা িতিন দহ থেক বিরেয় গেছন িকংবা মন থেকও হয়েতা বিরেয় গেছন, িক  সখান 
থেক বিরেয় িগেয় সমি  অহ াের আটেক থেক গেছন, বা তারপের িব  মেনর সে  এক হেয় 
আটেক আেছন, িকংবা কৃিতর য ণ তার সে  এক হেয় গেছন। কাথাও তারঁ মেধ  অপর িকছুর 
সে  এক হেয় যাওয়ার বিৃ  থেক যায়। এই বিৃ ই তােঁক আটেক রাখেছ। সইজ  যারঁা নিত 
নিত সাধনা কেরন তারঁা বেলন ভি মােগ সাধনা কের কান িদনই সখােন পৗছঁােত পারেব না। 
কারণ এেদর বিৃ টাই বল, বিৃ  বল বেল একটা িকছুর সে  িনেজেক একা  কের ফেঁস থােক। 
ঠা র িক  দখাে ন, তা নয়, মা কালীর সাধনা কেরও িনিবক  সমািধেত পৗঁছান যায়। িক  এখােন 
ব ব  হল, একট ুযিদ বীজ থেক যায়, ঠা র বলেছন েতায় একট ুযিদ আশঁ থেক যায় ছঁুেচর মেধ  
ঢাকান যােব না। ােনর লশ মা  যিদ থেক যায়, আিম আলাদা ান আলাদা, এটাই সবীজ হেয় 
আবার আপনােক সিৃ র মেধ  িনেয় আসেব। িনবীজ মােনই আপিন  আ ার সােথ এক। সবীেজর 
উ তম অব ায় আ ার কাশেক চািরিদেক দখেত পায়। 
 

 আপিন যিদ সিত কােরর মহােযাগীই হন আর মহােভাগীই হন, আপনােক যা িকছু করেত হেব 
সব মেনর ারাই করেত হেব, কারণ মেনর বাইের তা িকছু নই। যখন আপিন ঈ রীয় কথা বলেছন 
সটাও মন িদেয় বলেছন আবার যখন ভােগর কথা বলেছন সটাও মন িদেয় বলেছন। এবার আপিন 
দহ, মন, ইি য় থেক টেন টেন সিরেয় এেন যখন উ তম অব ায় চেল যাে ন, এবার আপনার 



159 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

মন িচে র সে  জিড়েয় যাে । সখান থেক বিরেয় আসার পর কৃিতর েণর সে  মন জিড়েয় 
নানা রকম খলা  কের, এভােবই সবীজ সমািধ একটা থেক আেরকটার মেধ  ঘুরেত থােক। তাই 
বলেছন যত ণ িনবীজ সমািধ না হে  তত ণ তামার কান ভােবই মুি  নই। এ েলা খুব উ তম 
কথা, আমােদর পে  ধারণা করা স ব নয়। তেব ঠা র বলেছন সময় না হেল িকছু হয় না, তাই েন 
রাখা ভােলা। নেত নেত মেনর উপর একটা ছাপ পেড়, এটাই ভ সং ার হেয় অেনক রকম অ ভ 
সং ারেক চাপা িদেয় দয়। এরপর য একটা িবেশষ সং ার তরী হে , এই সং ারই আপনােক 
জীবেন এিগেয় িনেয় যেত অেনক সাহায  করেব। 
 

সমািধ-পাদ অধ ােয়র সারাংশ 
 এখােন এেস সমািধ-পাদ শষ হেয় যাে । সমািধ-পােদ নানা রকেমর সমািধর কথা বলা হল। 
সংে েপ সমািধ-পােদর ব ব েক আমরা আবার একট ু আেলাচনা কের িনেল আরও পির ার হেয় 
যােব। যােগর উে  হল সম  বিৃ েক িনেরাধ করা। বিৃ েক িনেরাধ করেত হেল ধ ােনর মাধ েম 
সম  বিৃ েক কিমেয় কিমেয় একিট বিৃ েত িনেয় যেত হেব। পের সই একিট বিৃ েকও নাশ কের 
িদেত হেব। যাগ মেত যখন কউ ধ ান কের তখন সাধারণ মা ষ কান উ  ধ ান িবেশষ কের িনেজর 

েপর ধ ান করেত পাের না। সইজ  াথিমক ের তােক একটা ব েক অবল ন কের ধ ান করেত 
বলা হয়। যমন বলেছন, য িজিনষটা তামার ভােলা লােগ তার উপরই তিুম ধ ান করেত পােরা।  
 

যখন কান ব র উপর আপিন ধ ান করেছন, যমন ধ ন এই চেকর উপর ধ ান করেত বলা 
হেয়েছ। চেকর উপর ধ ান করেত হেল আেগ এটা য চক সটা আপনােক জানেত হেব। যখন আপনার 

র উপর ধ ান করেছন তখন আপিন েক জােনন, র এই প। েক জােনন বেল র 
উপর ধ ান করেছন। এই জানার ব াপারেক বলেছন ান। আপিন কান ব েক জােনন, তার মােন ওর 
মেধ  য় ধাতু লাগা আেছ। এটা হল থম পাঠ। এরপর আপিন যখন ব র উপর ধ ান করেছন তখন 
সই ব র উপর আপনার মন পেুরা একা  হেয় গল। এই ধ ানেক বলেছন সিবতক। চেকর উপর 
ধ ান করেত করেত মেন ক ন আপনার সমািধ হেয় গল। এই সমািধেক বলেছন স াত সমািধ। 
স াত বলেছন এই কারেণ, কারণ এর মেধ  ান জিড়ত আেছ। িকেসর ান? এই চেকর ান 
জিড়েয় আেছ বেল বলেছন স াত সমািধ। যখন ব র উপর ধ ান করা হে  তখন সটা হেয় যােব 
সিবতক সমািধ। এখন এই চক এই াশ েম এই সমেয় দািঁড়েয় আেছ। এবার আপিন ধ ােনর 
গভীের িগেয় চেকর এই আকৃিতটা ভেুল িগেয় চক িজিনষটার উপর ধ ান করেত  করেলন, অথাৎ 
ধ ুচেকর অেথর উপর ধ ান করেছন। এখােন কান িবেশষ চেকর উপর ধ ান হে  না, চক িজিনষটার 

উপর ধ ান হে । যমন ীরামকৃে র ছিব বা মুিতর উপর ধ ান না কের ীরামকৃ  ভােবর উপর ধ ান 
করা। তার মােন দশ, কাল এমনিক ধম এই িতনেটেকই ছািড়েয় গল। এই িবেশষ চকটা এখন 
ইউিনভািসিটর াশ েম সােড় িতনেটর সময় এই টিবেল দািঁড়েয় আেছ। আিম যিদ এখন কা েক 
নাম ধের সে াধন কির তখন িতিন এই সমেয় এই জায়গােত এেস যােবন। িক  যােঁক নাম ধের 
সে াধন করলাম উিন একজন মা ষ, যখন মা ষ বলিছ তখন দশ কােলর সীমা ছািড়েয় যাে । দশ 
কােলর সীমােক ছািড়েয় যখন ধ ান কের তখন সিবতক সমািধর ‘স’ টা কেট িগেয় িনিবতক সমািধ 
হেয় যায়। ‘স’ লািগেয় দওয়া মােন ওটােক সীমাব  কের দওয়া হল। যখন সীমােক উিড়েয় দওয়া 
হে  তখন তােক বলেছন িনিবিতক। এর মেধ  কান ধরেণর িবতক নই, িবতক নই মােন কান 
ধরেণর conditioning নই। আপিন মা ষ মা েষর উপেরই ধ ান করেছন, চক মাে র উপেরই ধ ান 
করেছন আর তখন য সমািধ হেব সই িনিবতক সমািধও স াত সমািধর মেধ  পড়েছ। কারণ, 
এখােনও িক  একটা ব  আেছ, আপিন সই ব র উপর ধ ান করেছন। ব টা কী? চেকর উপর, যিদও 
দশ কাল সীমা ছািড়েয় িক  ধ ান তা চেকর উপেরই করা হে , চেকর সামি ক অেথর উপর ধ ান 
হে । যাগসেূ  বলা হে  সিবতক সমািধর থেক িনিবতক সমািধ আর সূ  সমািধ। ঠা েরর উপেরর 
ধ ান করার থেক ঠা েরর ভাব বা তারঁ অেথর উপর ধ ান করা অেনক উ  পযােয়র ধ ান। ঠা েরর 
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মুিতর উপর ধ ান কের আপনার মন যিদ পেুরা মুিতর উপেরই চেল যায় তখন ওটাও ধ ান। যাগ 
বেলই িদে  মেন অ  কান বিৃ  উঠেছ না, এটাই স াত সমািধ। িক  যখন ধ ান করিছ ঠা রই 
সারা িব  জুেড় আেছন তখন এটা হেয় গল িনিবতক সমািধ।  
 

 যাগ হল িঠক িঠক ধ ােনর িব ান। যাগ আবার ঈ র, ঠা র, দবতার িদেক বশী দিৃ  দয় 
না। য কান িজিনষেক িনেয় ধ ান করেল একই িজিনষ হেব। ধ ান করেত হেল, সমািধ লাভ করেত 
হেল তামােক ভ  হওয়ার কান দরকার নই, ঈ ের িব াস না থাকেলও চলেব। ধ ান হল মেনর 
খলা, িজেম িগেয় যমন আমরা শরীেরর ব ায়াম কির, তমিন মেনরও ব ায়াম করা যেত পাের। মেনর 
ব ায়াম িক রকম? যখন ব র উপর ধ ান করেছন তখন সিবতক সমািধ, যখন ব র উপর ধ ান না কের 
ত া ার উপর ধ ান করেছন তখন িনিবতক সমািধ। এই চক আসেল ক ালিসয়াম কােবােনট, যাগশা  
আবার ক ালিসয়াম কােবােনটেক মানেব না। যাগ অ  পথ িদেয় যায়। যাগ বলেব এই চক প  ত  
িদেয় তরী, ভিূম, অপ, তজ, ম ৎ ও ব াম। প ভতূ তরী হেয়েছ প  ত া া থেক। আপিন এখন 
এই প  ত া ার য কান একটার উপর, যমন এই চক, চেক ভিূম ত া া অেনক বশী। ভিূম 
ত া া যিদ বশী না থােক তাহেল আমরা সই িজিনষ শ করেত পারেবা না। চেকর ভূিম ত া ার 
উপর মনেক পেুরা একা  করেছন, অথাৎ চক না দেখ চক য িজিনষ িদেয় িনিমত সই িজিনেষর 
উপর মনেক একা  করেছন। এই ত া ার উপর যিদ আপনার সমািধ হেয় যায়, ত া া ছাড়া আপনার 
মাথায় আর িকছু নই, এবার আপনার মেধ  িকছু মতা এেস যােব। ধ ােনর ব  এখােন ত া া, ব  
আেছ বেল এটাও স াত সমািধ হেয় যােব। এই িবেশষ চেকর ত া ার উপর ধ ান কের য সমািধ 
হে  সই সমািধেক বলেছন সিবচার। এবার য চক ভিূম ত  িদেয় তরী সই ভিূম ত েক আপিন 
ধ ান করেছন দশ কােলর সীমার বাইের।  ভিূম তে র উপর ধ ান করেছন, এবার য সমািধ হেব 
সই সমািধেক বলেব িনিবচার। য়র জ  এ েলা সব স াত সমািধ। এইভােব চার রকেমর 
সমািধর কথা বেল দওয়া হল। সেূ  এই চার ধরেণর সমািধর কথাই বলা হেয়েছ। িক  তার আেগ 
বলা হেয়িছল এ েলা হল ব র উপর ধ ান। তারপর বলা হল চক য িজিনষ িদেয় িনিমত সই 
িজিনেষর উপর ধ ান। িক  এই েটা িজিনষেক জানা হে  বিু  িদেয়। এবার যিদ আমরা ব েক ছেড় 
বিু র উপেরই ধ ান করেত  কির তােতও তখন সমািধ হেয় যেত পাের। িক  এখনও ধ ােনর 
িবষয় আেছ, এখােন ধ ােনর িবষয় িনেজর মন বা বিু । এখনও ান লেগ আেছ কারণ ধ ান এখনও 
একটা িজিনেষর উপর হে , সই িজিনষটা হল বিু । এবার এখােন য সমািধ হে  তােক বলেছন 
সান া। সান ার পর ষ  হল সাি তা, আিম ধ ান করিছ, এই আিমর উপর এবার ধ ান করেছন। 
সাি তাই শষ, কাথাও কাথাও বেল এটাই কৃিতর ধ ান। িক  আপিন বলেত যটা বাঝাে , 
আপিন আর আপনার জগৎ বলেত যা বাঝায়, এর মেধ  এই চারেটই হয় – ব , ব  য উপাদান 
িদেয় তরী, যটা িদেয় আপিন ধ ান করেছন আর বিু  যােক আ য় কের আেছ। এই চারেটেক িমিলেয় 
ছয় রকেমর ধ ান হয় – ১) সিবতক, ২) িনিবতক, ৩) সিবচার, ৪) িনিবচার, ৫) সান া এবং ৬) 
সাি তা। এনারা বলেছন যমন যমন বলা হে  তমন তমন আরও গভীের যেত থােক। িক  
যখােন ব র ধ ান বলেছন সটা িনিবচােরই শষ। কারণ পেরর িদেক য সূ েলা আেছ সখােন 
সান া, সাি তা িনেয় আেসন না। ওনােদর ব ব  হল সিবতক িনিবতক সিবচার িনিবচার একটার পর 
একটা গভীের যেত থােক। গভীর হেত হেবই, কারণ এটা হল চক, চেকর উপর ধ ান করেছন। আর 
চেকর য মা, তার উপর যিদ ধ ান কেরন তখন চকেকও ধরা হেয় গল। বা ােক ধরেল বা ােকই 
ধরা হেব িক  মােক যিদ ধেরন তাহেল মােকও ধরা হেয় গল।  
 

 সাি তােত যখন সমািধ হেয় যায় তখন কৃিতর সে  স িনেজেক এক দেখ। কৃিতর সে  
এক হেলও পণূ ান হেব না। েত কটা ধােপ িগেয় তার িকছু িকছু মতা বাড়েত থােক। আপিন 
যখন সংসাের আেছন, সখােন আপনার যমন পড়ােশানা হেয়েছ, য ধরেণর পিরবার থেক এেসেছন 
সই অ সাের আপনার মতা হেব। িঠক তমিন যমন যমন আপনার সমািধ হেব তমন তমন 
আপনার মতা বাড়েব। এইভােব বাড়েত বাড়েত সাি তােত িগেয় সব থেক বশী মতা বােড়। 
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কারণ তখন আপিন কৃিতর সে  এক হেয় গেছন, তার মােন ার যা মতা সই মতা আপনার 
মেধ  এেস যােব। জগেত এখন এমন কান িকছু নই যটা আপনার অধীেন থাকেব না।  
 

মা ষ িকেসর ধ ান কের? যটা তার পছে র। ি তীয় যটা তার কােছ মূল বান। য িজিনেষর 
কান দাম নই সই িজিনেষর কখনই আমরা ধ ান করেত যােবা না। আমর তারই ধ ান কির যােক 
আমরা ভােলাবািস। ি তীয়তঃ আমার কােছ য িজিনেষর দাম আেছ সটারই ধ ান কির। আমার কােছ 
য িজিনেষর কান  নই সটােক িনেয় আিম কখনই িচ া ভাবনা করেত যােবা না, ধ ান করার 
কান ই নই। আমরা কখনই কান ির াওয়ালার ধ ান কির না, আপিন আপনার স ােনর ধ ান 
করেবন, র ধ ান করেবন, ভগবােনর ধ ান করেবন। আমরা এত ণ চক, কলেমর উপমার সাহােয  
ব াখ া কেরিছ। িক  পত িল এখােন ধ ােনর িবষয় করার জ  কেয়কিট জাগিতক ব েক আমােদর 
সামেন িনেয় এেসেছন, জাগিতক বলেত যমন কান ফেুলর কথা বলেছন। ফলু সবাই ভােলাবােস, তিুম 
ফেুলর উপর ধ ান কর। আপিন িকছু িদন ফুেলর উপর ধ ান কের দখেছন আের তাই তা ফুেলর 
তে র উপর আমার মতা এেস গেছ। আিম এখন য কান ফলু তরী কের িদেত পাির, িক  এটাই 
আমার শষ অব া নয়। তখন আপিন ফেুলর ত া ার উপর ধ ান করেবন। এইভােব একটা একটা 
ধাপ অিত ম কের এিগেয় আপিন কৃিতর সে  এক হেয় গেলন। এরপর আপনার ধ ান করার মত 
কান িকছুই নই। আপিন িনেজর একিট স ানেক ভােলাবােসন, েপ েণ তার মত আর কউ নই, 
িবদ াবিু ও তার চরু। স ােনর ধ ান কের কের যখন আপনার সাি তা সমািধ হেয় গল এবার ই া 
মা  আপিন ওই রকম হাজারটা স ান দাড়ঁ কিরেয় িদেত পারেবন। তখন আপিন আর িকেসর জ  
ধ ান করেবন। িক  এই অব ােতও আপিন কৃিতর বড়াজােল আটেক থাকেবন।  

 

িক  কৃিতর এলাকায় আর কান িকছু নই যটার উপর আপিন ধ ান করেবন। তখন য়, 
অথাৎ যখােন স াত সমািধর কথা বলা হেয়িছল, সটােক ছেড় স বিরেয় যায়। ােনর 
এলাকােক ছেড় যখন বিরেয় যায় তখন তােক বলেছন অস াত। অস ােত ােনর িকছু থােক 
না। তাহেল সখােন িকেসর উপর ধ ান কেরন? তাঁর িনেজর য  স া, িনেজর য অি , িঠক িঠক 
িনেজর য চত , সই চতে র উপর ধ ান কেরন। চত  িক  কান ব  নয়, কারণ িতিন সটাই। 
সইজ  সাত ন র সমািধ হল অস াত সমািধ। অস াত সমািধেত  চতে র সােথ এক 
হেয় যায়। এর আেগ কৃিতর সে  এক িছল, এবার স হেয় গল কৃিতর মািলক। এর আেগ পয  
জগেতর িদেক তািকেয় আপিন দখিছেলন, এই া  িবশাল আর আপিন একিট ু  জীব। এরপর 
আপিন যখন ধ ান করেত  করেলন, আর যমন যমন আপনার সমািধ হেত  করল, তমন 
তমন একটা একটা কের জগেতর সব িকছুেক ফালত ুমেন কের স েলােক ছেড় বিরেয় যােবন। 
তার মােন একটা িজিনেষর যখন ান হেয় গল, তখন সটােক ছেড় উপেরর িদেক উেঠ গেলন। 
এইভােব হেত হেত এবাের এই য িব া , যটা দৃ , যটা দখা যাে  আর যটা দখা যাে  না, 
অ া , সবটার সে  আপিন এক হেয় গেলন। কৃিতও যা আপিনও তাই। এর পেরর ধােপ আপিন 
হেয় গেলন  চত । তখন দখেবন, এর আেগ য িব া েক িবরাট দখিছেলন, আপিনও সই 
রকম িবরাট। আর িব া টা আপনার পােয়র নেখর থেকও ছা  হেয় গেছ। তখন আপিন িনেজর 

েপ অব ান কের থাকেবন। এই হল সংে েপ সাত রকেমর সমািধ।  
 

আমােদর িবিভ  শা কাররা এই সমািধ িলেক িবিভ  ভােব ব াখ া কেরেছন। সইজ  িনিদ  
কের বলা যােব না য, এই িজিনষটা এই রকমই হেব আর ওটা ওই রকমই হেব। িক  যাগদশন 
এ েলােক এভােবই বণনা কেরেছন। ামীজী সমািধ তে র ব াখ া করেত িগেয় আকাশ ও াণেক 
িনেয় অেনক কথা বলেছন। আমরা এখন য লােক আিছ ামীজী এই লাকেক বলেছন সযূেলাক। এই 
য দৃ  জগৎ, য জগতেক আমরা দখিছ, এই জগত পেুরা আকাশ ত  ঘনীভতূ হেয় আকার িনেয় 
বাতল, াশ, ঘর, বািড় েপ দখাে । সযূেলাক বলেত ামীজী বলেছন যখােন আকাশ ত েক 
দৃ মান জগৎ েপ দখাে  আর াণেক দখাে  physical force েপ। Physical Force 
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মােন, এই যমন িব েতর সাহােয  পাখা ঘুরেছ, আেলা লেছ। আিম হাত নাড়িছ, কথা বলিছ 
এ েলাও Physical Forceএর জ ই স ব হে । মহাভারেতর এক জায়গায় বলেছন, সাধক যখন 
ভিূম ত েক জয় কের নয় তখন স পেুরা িব া েক একটা য়াশার মত দেখ। আর িনেজেক 
ভােব ‘আিম য কান িজিনষ ই ামা ই তরী কের িদেত পাির’। সখান থেক তার মন যখন আরও 
গভীের যায় তখন স চ েলােক চেল যায়, সখােন তার মন আরও সূ  িজিনষেক ধরেত পাের। 
চ েলাক সযূেলাকেক িঘের আেছ। তার মােন চ েলাক সযূেলাক অথাৎ এই য িব া  আেছ এর 
থেকও িবরাট। এই চ েলােক, যটা সযূেলােকর বাইের, সখােন দবতারা বাস কেরন। তাহেল এই 
েটা লােকর মেধ  আসা-যাওয়া কী কের হয়? কী কের আসা-যাওয়া কের আমােদর পে  বলা স ব 

নয়, কারণ ওটা সূ  জগৎ। সূ  জগত কী রকম হেত পাের বাঝার জ  আপিন যিদ ক না কেরন 
একটা লাহার বল আেছ আর তােত বড় বড় ছ াদঁা আেছ। ওই বড় বড় ছ াদঁার মেধ  পাথর ভিত 
আেছ। তারপের আবার একটা বড় লাহার িরং আেছ, ওর মেধ  বািল ভরা আেছ। বািল থাকােত িক 
হে , বািলর য লাক ওরা পাথেরর মেধ  ঢুকেত পারেব িক  পাথর এই লােক আসেত পারেব না। 
এবার মেন ক ন ওই লাহার িরংএর বাইের িদেয় আেরকটা লাহার িরং আেছ, তার মেধ  আরও সূ  
বািল আেছ। থমটােত পাথর, ি তীয়টােত মাটা বািল আর ততৃীয়টােত আরও সূ  বািল।  মাটা বািল 
এখন থমটােতও যেত পারেব আবার ি তীয়টােতও যেত পারেব িক  ততৃীয়টােত যেত পারেব না। 
িক  সূ  বািল িতনেটেতই যেত পারেব। লাহা ধ ু থমটােতই থাকেব, ি তীয়েতও যেত পারেব না 
আর ততৃীয়টােতও যেত পারেব না। আর তারপেরও মেন ক ন একটা িরং আেছ সটােত জল রেয়েছ। 
জল এবার সব কটােতই থাকেত পারেব। পাথর যিদ চতথুটােত আসেত চায় তাহেল তােক থেম মাটা 
বািল হেত হেব, তারপর পাতলা বািল হেত হেব, তারপর তােক জল হেত হেব। আর শেষ আেরকটা 
িরং আেছ তােত রেয়েছ বাতাস। বাতাস আবার জেলর থেকও সূ , বাতাস তাই জেলর জায়গােতও 
যেত পারেব, আবার লাহােতও যেত পারেব, মােন সব জায়গােতই যেত পারেব।  

 

ামীজী বলেছন থেম হল সযূেলােক, সযূেলােকর ওপের চ েলাক। চ েলাক হল দবতােদর 
বাসভিূম। তার মােন দবতারা চ েলােকও থাকেত পােরন আবার সযূেলােক আমােদর কােছও আসেত 
পােরন। এখােনও থাকেত পােরন, হয়েতা এই ঘেরই পাঁচজন দবতা আমােদর কথা নেছন। ামীজী 
আকাশ ও াণ িনেয় অেনক কথা বলেছন। আকাশ হল পদাথ আর াণ হল শি । জগেত পদাথেক 
দৃ  েপ দৃ মান জগতেক দখায়। এই জগৎ হল প ভতূ আর শি র খলা। চ েলােক এই 
প ভতূেক প ভতূ েপ দখায় না, তখন এটােক  ত া া েপ, শ , শ, প, রস ও গ  
েপ দখায়। এখােন দবতারা বাস কেরন। তার মােন দবতােদর শরীর বেল িকছু থাকেব না, কারণ 

এখােন প ভতূ নই। আর াণেক মেনর শি  েপ দখায়, সখােন সব িকছু মেনর শি  িদেয় চেল, 
Physical Force সখােন থাকেব না। দবতারা যিদ মেন মেন ভােবন আিম এখান থেক ওখােন 
যাব, তখন তােঁদর জ  কান যানবাহেনর দরকার হেব না, িনউটেনর laws of motion বা laws 
of force েযাজ  হেব না, সরাসির দবতারা চেল যেত পারেবন। মেনর শি েত ই ামাে ই চেল 
যেত পারেবন। চ ীেত আমরা পাই দবীর ই ামা ই হেয় গল, কারণ তারঁ সই ই ামা ই করার 
শি  আেছ।  
 

কান কান মেত বলা হয় ভিূম ত েক যখন কউ জয় কের এিগেয় যায় তখন য়াশার মত 
যটা িছল সটা চেল িগেয় জল ত  এেস যায়। এখােন এেস এই েটার িক  আর িমল থাকেছ না। 
কারণ ামীজী বলেছন ত া া িনেয়, আর এখােন ভিূম ত , জল ত েক আলাদা আলাদা কের 
বলেছন। যাই হাক, তখন দেখ সব িকছু জলময়। এই জল ত েক যখন যাগী জয় কের নয় তখন 
স ই া করেল িব াে  যত জল আেছ সবটাই স পান কের িনেত পারেব। আসেল িতিন জেলর 
সােথ িনেজেক এক মেন কেরন। জল ত েকও যিদ জয় কের নয় তখন অি  ত েক দখেত পায়। 
আসেল যাগী তা কাথাও যাে  না, ওখােনই বেস আেছ। িক  িনেজর মনেক সূ  থেক সূ  করেত 
থােক। অি  ত েক যখন জয় কের নয় তখন দেখ িনেজর পেুরা শরীরটা ল ল করেছ। লােকরা 
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তার িদেক আর তাকােত পাের না। ঠা েররও এই ধরেণর অব ার বণনা পাওয়া যায়, এক সময় দখা 
যত তারঁ শরীর থেক যন আেলা িব িুরেত হে । তার মােন, তজ ত েক জয় করা হেয় িগেয়িছল। 
যখন অি  ত েকও জয় কের িনল তখন বায়ু ত  এেস যায়। বায়ু ত েক জয় করার পর যাগীেক 
আর কান অ  িদেয় কাটা যােব না। যাগী িনেজেক বাতােসর মত হা া অ ভব কের। আর তার 
ভতর এত শি  এেস যায় য, স যিদ আঙটা িদেয় পাহাড়েক চেপ দয় তােতই পেুরা পাহাড় িবদীণ 
হেয় চণূ হেয় যােব। যাগী যখন আকাশ ত েকও জয় কের িনল তখন স পেুরা িব াে র সে  
এক হেয় গল। িব াে র সে  এক হেয় গেল ই ামা ই স যখােন খুিশ চেল যেত পারেব, 
যখন তখন িনেজেক স অদৃ  কের িদেত পারেব।  

 

তেব এ েলা মহাভারেত এভােব বলা হেয়েছ। আমরাও েন আসিছ আর বড়রাও বেলন। িক  
আমােদর সামেন যারঁা িছেলন, ঠা র, ামীজী, ীমা, ঠা েরর স ানরা, যােঁদরেক আমরা সবাই 

ানী বেল জািন ও মািন, এেঁদর কাউেকই আমরা এইসব কায়দা দখােত কান িদন দিখিন আর 
িনওিন। আর এনারাও কান িদন কাউেক বেলনওিন য এই রকম শি  তারঁা কাথাও কা র মেধ  
দেখেছন। তাই আমােদরও এ েলার উপর বশী জার িদেত নই। তেব যাগদশেন বলেছ, যখন লূ 
িজিনেষর উপর ধ ান করা হয় তখন তার ান এক রকেমর হয় তার শি টাও এক রকেমর হয়। আর 
ব  যমন যমন সূ  হেব তমন তমন তার ােনর ের পা ােব। ােনর র পা ােল তার মেধ  
মতাও সই রকম এেস যােব।  ামীজী আবার অ  িদেক বলেছন, যখন চ েলাকেকও অিত ম 

কের যায় তখন তার সামেন আেস েলাক। েলােক আকাশ আর াণ এক হেয় যায়। আকাশ আর 
ােণর তফাৎ ধরা যায় না। কানটা আকাশ আর কানটা াণ বলা খুব মুশিকল হেয় যায়। 

ইেলি িসিটটা শি  না পদাথ ধরা যায় না। মােন, পেুরা িব া েক ওই ইেলি িসিটর মেধ ই দখেছ, 
তখন মা ষ, াণী জগৎ বেল িকছু নই। েলােক পদাথেক এই মু েত মেন হেব শি  আর শি েক 
মেন হেব পদাথ। পদাথ িব ান E=MC2 এ য ত টা িনেয় আসা হেয়েছ, এণািজ থেকই 
পািটেকল   তরী হেয়েছ আবার পািটেকলটাই এণািজেত যাে । এ েটািমক বামােত যমন িবি  
ভােব িজিনষটােক দখাে , েলােকর sphere এটাই। েলাকেক য জয় কের িনেয়েছ স তা 
এমিনেতই চ েলােকর মািলক হেয় যােব আর সযূেলােকর মািলক তা হেবই।  
 

আকাশ আর াণ যিদ এক হেয় থােক আর তােক যিদ কউ জয় কের নয়, অথাৎ িযিন 
েলােকর বািস া হেয় যান, তখন সিৃ েত তার মেধ  কী ধরেণর শি  এেস যােব আমরা ক নাও 

করেত পারেবা না। আপনােক যিদ এক ট রসেগা া দওয়া হয়, এই এক ট রসেগা া িদেয় 
আপিন কত রকেমর িজিনষ বািনেয় পাচঁজনেক খাওয়ােত পারেবন? রস খাওয়ােত পারেবন, িনংেড় ছানা 
খাওয়ােত পারেবন। িক  আপনােক যিদ ধ, িচিন আর আ ন িদেয় দওয়া হয় তখন আপিন হাজার 
রকেমর িমি  তরী কের খাওয়ােত পারেবন। সযূেলােক সব রসেগা ার মত তরী খাবার হেয় এেসেছ। 
আমরা এখােন ইেলি িসিট িদেয় অেনক িকছু করেত পারিছ িঠকই। ইেলি িসিটর সাস হল জল। ঐ 
জল িদেয় িক  আরও অেনক িকছু িজিনষ করা যােব। ওই জল িদেয় আিম চাষ করেত পারেবা, আমার 
ত া মটােত পারেবা, ওই জল িদেয় ইেলি িসিট তরী করেত পারেবা। আমরা যত sourceএ যােবা 
সিৃ র মতা ও েযাগ তত বেড় যােব। আপিন এখন এমন জায়গায় চেল গেছন যখােন আকাশ 
আর াণ আলাদা কের বাঝাই যায় না য, এটা আকাশ না াণ। িমি র দাকােনর শা- কেস য 
িমি  েলা তরী হেয় গেছ স েলা িদেয় আর বশী িকছু করামিত করা যােব না। িক  ধ আর 
িচিনর অব ায় চেল গেল আপনার সা ািতক মতা হেয় যােব। এবার যিদ আরও পছেন চেল যান, 
যখােন একটা ত আেছ, গ  আেছ, তখন সখােন আরও অেনক িকছু সিৃ  কের দওয়া যােব। 
কারণ আপিন এখন গাবরও পােবন, ঘঁুেটও পােবন, ালািনও পােবন। যত আমরা সােসর িদেক 
যােবা সিৃ র েযাগ অেনক বেড় যােব। েলাক হল িঠক তাই। আপনার মন এখন এত সূ  হেয় 
গেছ য আপিন েলােকর সে  এক হেয় গেছন, এখন য কান িজিনষেক আপিন ই ামা ই সিৃ  
কের িদেত পারেবন। এই েলােকর পের আেস েলাক। েলােক আকাশও নই াণও নই। 
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তাহেল েলােক কী আেছ? ধ ু মহৎ ত , মােন বিু ই ধ ু আেছ। চতনার যটা সেবা   
িতিব  সটা ছাড়া আর িকছু নই। সখােন দখা যাে  পেুরাটাই যন মন, পেুরা িব াে র মনই 
যন একমা  িবরাজ কের আেছ, যার জ  পেুরা িব া েক সমি  মন ছাড়া আর িকছু দখায় না। 
তাহেল সমি  মন থেক থেম বেরায় আকাশ আর াণ। আকাশ আর াণ যখন একট ুএিগেয় যায় 
তখন দখা যায় আকাশ হল ত া া আর াণ হল psychic force। ওখান থেক যখন আেরকটু 
এিগেয় যায় তখন ত া া হেয় যায় এই জগৎ আর psychic force টা হেয় যায় physical 
force। তার মােন, পেুরা িব াে র যা িকছু আেছ সবার উৎস হল সমি  মন, সমি  মন থেকই 
এই জগৎ বিরেয় আসেছ। এই অব ায় িগেয় অথাৎ েলােকর অব ায় যখােন ধ ুসমি  মন, তখন 
সব িকছুর মািলক হেয় যায় আর িনেজেক স কৃিতর সে  এক মেন কের। এই অব ােত পৗেঁছও 
যখন জীব বেল আমার এই অব াও লাগেব না তখন স  আ ার েপ িগেয় িতি ত হেয় যায়। 
 

ামীজী বলেছন, তবাদীরা বেল মৃতু র পর জীব সযূেলাক থেক চ েলাক, চ েলাক থেক 
েলাক, েলাক থেক েলাক এবং েলাক থেক মুি র িদেক এিগেয় যায়। িক  অৈ তবাদীরা 

বেল আ া কাথাও যায় না, তারঁ কােছ এ েলা দৃ েপ উপি ত হয় মা । ামীজী সব ধরেণর 
মতেক সম য় কের বলেছন, আসেল বা িবক য িজিনষটা হয় তা হল, যাগী যখন ধ ান কের তখন 
তার মেন হয় আিম যন চ েলােক চেল এেসিছ, আিম দবতােদর সে  আিছ। আবার মেন কের আিম 

েলােক এেস গিছ বা েলােক। অৈ তবাদীেদরও তাই মেন হয়। িক  যখন অৈ ত ােন িতি ত 
হেয় যায় তখন দেখ স কাথাও যায়িন, যখােন িছল সখােনই আেছ, এ েলা ধ ুদৃ  েপ তার 
সামেন ভেস উঠিছল। এ েলা দৃ  ছাড়া িকছু নয়, স যা িছল তাই আেছ। যাগসেূ  িক  বলেছ 
আমােদর সামেন য দৃ মান জগৎ রেয়েছ ধ ােনর গভীের এই দৃ মান জগতেক দখা যায়। কখন 
দখা যােব? যখন আপিন লূ ত েক জয় কের নেবন। ই রকেমর জয় হয়, একটা হল লূ ত েক 
দশ কােলর মেধ  দখা আর ি তীয়টা হল লূ ত েক দশ কােলর বাইের দখা। তারপের সিবচাের 
িগেয় ত া ার উপর য ধ ান হেব সটাও দশ কােলর মেধ  আর ত া ার দশ কােলর বাইের 
িনিবচার ধ ান। এই হল মাটামুিট সমািধর িবিভ  বণনা। এরপর আমরা সাধন-পাদ অধ ায়  করব।   
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সাধন-পাদ 
 

 এত ণ যা িকছু বলা হেয়েছ সবই আমােদর কিঠণ মেন হেত পাের, তাই এখােন আেরকট ু
সহজ িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত যাে ন। য সব সমািধর কথা বলা হল এ েলা য আমরা কতটা 
করেত পারেবা আর কতটা করেত পারেবা না তা পত িল মুিনও জানেতন। সইজ  আেরকট ুসহজ 
ভােব থম পদে প  করেলন - 
 

ি য়ােযাগ ও তার উে  
 তপঃ াধ ােয় র িণধানািন ি য়ােযাগঃ।।১।। বলেছন তপঃ, াধ ায় আর ঈ র িণধান 
– এই িতনেট হল ি য়ােযাগ। রাজেযােগ ি য়ােযােগর চ  । এত ণ আমােদর কােছ সাংখ  ও 
যােগর ত িলেক উপ াপন কের ল টা িক বেল দওয়া হল, আর তার সােথ একট ু াণায়ােমরও 
উে খ করা হেয়েছ। যােগর একিট ধান বিশ  হল, এখােন  বাইেরর কান িকছুেক অবল েনর 
উপর িনভর করেত হয় না। যাগ বলেব, তিুম আছ এটা মানেছা তা, তামার খাওয়া-দাওয়া আেছ 
আর তামার বলতা আেছ, তামার শি  আেছ, তামার মন আেছ। ব   এটু  মেন িনেলই তামার 
জ  যােগর পথ খালা। এবার বলেবন, যাগীরা যারঁা সাধনা কের এিগেয় যান তারঁা এই এই কেরন। 
তামার করার ই া আেছ? াঁ, ইে  আেছ। তখন বলেবন, তাহেল এই এই কর।  

 

বৗ  ধেম জ   বেল খুব নামকরা একটা ধম আেছ, যােদর েদর বলা হয় জ   মা ার। 
সং েৃতর ধ ান যখন চীন দেশ গল তখন ধ ান শ টা পাে  সখােন হেয় গেল চাং। ওখান থেক 
জাপানীরা আবার িশখেলা, জাপােন িগেয় চাং উ ারণটা পাে  হেয় গল জ  । জ   মা াররা হেলন 
িকছুটা আমােদর ানীেদর মত। গত দড়  হাজার বছর ধের জ   মা ারেদর িনেয় চরু মজার 
মজার কািহনী চিলত আেছ। সব কািহনীর মেধ  একটা িবেশষ ান লিুকেয় আেছ। সাধারণ মা ষ 
ধরেতও পাের না ােনর কথাটা িঠক কান জায়গাটায় আেছ। জ  রা নঃশ েক খুব  দয়। 
একবার খবর ছিড়েয় গেল অমুক জায়গার অমুক একজন জ   মা ার আেছন। জ   মা ার মােন 
িস  পু ষ। তারঁ কথা শানার জ  শত শত লাক ভীড় কের থােক। ওখােনই একজন খুব িন ক 
লাক িছল। স এক ঘর ভিত লােকর মাঝখােন চিঁচেয় জ   মা ারেক বলেছ ‘ েনিছ তিুম নািক 
িবরাট মা ার, আর তামার কথা মত নািক সবাই চেল। তাহেল দখা যাক আমােক তিুম তামার 
ই ামত কীভােব চালােত পােরা’। জ   মা ার বলেছন ‘ভাই! তামােক যটা দখাব তা িক কের 
দখাব, তিুম তা অেনক দূের আছ, আেগ তিুম আমার কােছ তা এেস বেসা’। লাকিট ভীড় ঠেল 
ঠেল জ   মা ােরর সামেন এল। সামেন আসার পর জ   মা ার বলেছন ‘না, এভােব সামনা সামিন 
কথা বলা যােব না, তিুম আমার একটু বা ঁিদেক এেসা’। বা ঁিদেক এেস বেসেছ। তখন বলেছন ‘আমার 
ঘাড় ঘুিরেয় দখেত অ িবধা হে , তিুম একট ু ডান িদেক এস’। বলার পর লাকিট ডান িদেক 
এেসেছ। জ   মা ার তখন তােক বলেছন ‘ দখেল তা আিম যমন যমন বলিছ তিুম তমন তমন 
কের যা । এবার যাও, িগেয় িনেজর জায়গায় িগেয় চপু কের বেস আমার কথা শান’। ঠা রেক অধর 
সন িজে স করেছন ‘মশাই! আপনার িক কান িস াই-িট াই আেছ’? ঠা র বলেছন ‘ য ডপিুটেক 
দেখ সবাই এত কােঁপ আিম তােক ঘুম পািড়েয় রািখ’। অধর সন যখনই দি েণ ের যেতন যাওয়ার 
একট ুপেরই িনেজর অিফেসর পাশাক খুেল ঠা েরর ঘের মা র পাতা থাকত, তার উপর েয় ঘুিমেয় 
পড়েতন আর নাক ডাকেত  কের িদেতন। ঠা র কাউেক অধেরর ঘুম ভাঙােত িদেতন না। একিদন 
হঠাৎ ঘুম থেক উেঠ ঠা রেক িজে স করেছন ‘আপনার িক কান িস াই আেছ’? তখন এই কথা 
ঠা র অধর সনেক বেলিছেলন।  
 

এ েলা তা আমােদর বাঝাবার জ  বলা হে । িক  এই য শি  বা মতা, আপনােক 
যমনিট বলেবন আপিন তমনিটই করেবন, এই মতা কীভােব আেস? তার থম ধাপ হল তপ া, 
াধ ায় আর ঈ েরর উপর িনভরতা। এখান থেক সাধকেক িঠক িঠক িক ধরেণর অ শীলন করেত 
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হেব, তার স ে  বলা  হে , সইজ  এই অংেশর নাম সাধন-পাদ। থমটা িছল সমািধ-পাদ। 
সাধন-পােদর েতই বেল দওয়া হল ত হ সাধকেক িক িক করেত হেব, রাজ তপ া, াধ ায় 
আর ঈ র িণধান এই িতনেট করেত হেব। এই িতনেট যিদ েত ক িদন না করা হয় তাহেল িক  
আেরা উ  আি েকর ধ ােন েবশ করবার জ  িনেজেক তরী করেত পারা যােব না। 
  

 থেম তপ া, তাপ থেক তপঃ। সাধক যখন কান একটা িজিনষেক িনেয় এিগেয় যায় তখন 
তার শরীর থেক একটা তাপ সিৃ  হয়, এটাই তপ া। তপ া হল একটা িবেশষ কাজ করার জ  
যখন আপনার শরীর ও মেন একটা তাপ সিৃ  হয়। যমন বলেছন, ছা াণাং অধ য়নং তপঃ, ছা াব ায় 
যখন পড়ােশানা করেত হয় তখন তােদর বড় ক  হয়, িক  ওটাই ছা েদর জ  তপ া। িযিন 
স ীত , িতিন রাজ ভারেবলা  ঘ টা রওয়াজ কের যাে ন, তার জ  ওটাই তপ া। িবিভ  শা , 
পরুাণ, ভাগবত, উপিনষেদ তপ ােক অেনক ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। গ াসাগেরর মলায় নাগা 
স াসীরা শীেতর মেধ  খালা আকােশর নীেচ খািল গােয় ঘুের বড়াে , কান স াসীেক দখা যােব 
কাটঁার উপের েয় আেছন। এ েলাও এক ধরেণর তপ া। এখােন তপ া বলেত কৃ  সাধনেক 
বাঝাে । রাজেযাগ িক  আমােদর এত িকছু করেত বলেছ না।  

 

কেঠাপিনষেদ তপ ার উপের খুব র একটা ম  আেছ, সই মে  বলা হে  একটা রথেক 
পাচঁিট ঘাড়া টেন িনেয় যাে , ঘাড়া েলার ভাব রা া থেক নেম িগেয় মােঠর িদেক ছুেট যাওয়া। 
আমােদর য ইি য় িল আেছ, এই হাত, পা, চাখ, কান ইত ািদ এেদরেক রেথর ঘাড়ার সােথ তলুনা 
করা হেয়েছ, ঘাড়ার মত এেদরও ভাব হল তােদর িবষেয়র িদেক ধািবত হওয়া। ইি েয়র িবষেয়র 
িত, ভােগর িদেক দৗড়ানটা ব  করাই াথিমক কাজ। আমােদর াভািবক জীবন থেক সের িগেয় 

পেূবাি িখত ক সাধ  িকছু করাটা আমােদর উে  নয়। ইি য় েলা যখনই কান ভােগর িদেক যাে  
আর মনও সইভােব ছুটেছ, যখন ঐ ভােগর থেক, স য কান ধরেণর ভাগই হাক না কন, 
িনেজেক সিরেয় িনেয় আসার ফেল ইি য় আর ইি েয়র িবষেয়র মেধ  একটা ব বধান হেয় গল। যখন 
িঠক কের িনল য আিম আর এটার িত আস  হব না, তখন িক  স আর ঐ ভােগর িবষয় যতই 
সামেন আ ক না কন ঐ িবষয়েক আর ভােগর জ  কখনই য় দেব না। যখান থেক ঘাড়াটােক 
টেন আনা হেয়েছ সখােন আর ওটােক যেত দওয়া চলেব না। এটাই হল তপ ার খুব সহজ 
ব াখ া। ঠা র, ামীজী এনারা শারীিরক কেঠারতার উপর কখনই বিশ জার দনিন। অত ািধক 
শারীিরক কৃ তাও যাগীর আধ াি ক উ িতর পেথ িতব ক। যটু  ঝাল ভাত খাি ল সটাও যিদ 
তপ ার নােম ব  কের দওয়া হয় তাহেল তার শরীরটাই চেল যােব, জীবেন আর ধ ান করাই তার 
হেলা না। জামা কাপড় যিদ গােয় না রােখ তাহেল মশা কামড়ােব, গােয় পাকামাকড় উঠেব, ঠা া 
লেগ সিদ-কািশ হেব। এ েলােক তপ া বেল না। ঠা র ামীজী যটােত জার িদেয়েছন তা হল – 
দ ােখা, একবার যখন বেুঝ গেল এটা আমার পে  িতকারক তৎ ণাৎ ঐটােক ত াগ কের দওয়া, 
আর ত াগ যখন কের িদেল তখন এটাও িনি ত করেত হেব য আর কান অব ােতই ঐ ব েক আর 
কখনই হণ না করা। এটাই িঠক িঠক তপ া।  

 

তপ া িদেয়ই আধ াি ক জীবেনর থম পাঠ  হয়। যিদ তপ া না করা হয় তাহেল তার 
আধ াি ক জীবন এখেনা ই হয়িন বলেত হেব। িনয়ার বশীর ভাগ মা ষই এখন ইি য় ভােগর 
মেধ  িনম মান, স য কান ধরেণর ভাগই হাক না কন। ভােগর মেধ  ডুেব থাকা মােন তপ া 
নই। আমােদর পাঁচ যু  পাচঁ দশিট ইি য়, এখােন মনেক বাদ রাখা হল, এই দশটা ইি েয়র দশ 
রকম ভােগর ব  আেছ। যমন আমােদর পা, পােয়র কাজ হাটঁা, এখন যার হাটঁেত খুব ভােলা লােগ 
বা দৗড়ানটা খুব ি য়, স িক  আজ হাক কাল হাক গালমােল পেড় যােব। শরীেরর পে  যতটু  
হাটঁাচলা, দৗড়ান দরকার তার বিশ করেত নই। িঠক এই রকম আমােদর য কিট ইি য় আেছ সব 
কিট ইি য়েকই কবল মা  আমােদর আধ াি ক উ িতেত যতটা এিগেয় িনেত সাহায  কের িঠক 
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ততটাই ব বহার করেত হয়। ধ ু মা  িবষয় ভােগর মেধ ই ইি েয়র শি িলেক িনঃেশষ হেত 
দওয়ার মত িবপ নক আর িকছু হেত পােরনা। 
  

 ি তীয় াধ ায় – শাে  বেল ‘আবিৃ ঃ সবশা াণাম বাধাদহিপ গরীয়িস’। বলেছন – িনত  শা  
পাঠ করা, আবিৃ  করা শাে র অথ বাধগম  কের নওয়ার থেকও । বদ, রামায়ণ, মহাভারত, 
পরুাণ, ত  সব বেুঝ িনেয়েছ, খুব ভােলা এেত কান সে হ নই, িক  রাজ যিদ গীতার অ ত চারেট 

াক আবিৃ  কের সটা আেরা অেনক ভােলা। পত িলও এই কথাই বলেছন। কন আবিৃ েক  
বলা হে ? েটা িজিনষ হয় – একটা িজিনষেক ধ ু জেন িনেলই হয়না, বারবার ঐ িজিনষটােক িনেয় 
যত ণ না নাড়াচাড়া করেছ তত ণ পয  মেন গভীর ভােব ছাপ পড়েব না। ি তীয় যটা সটা হল 
আবিৃ র ফেল সৎস  হেয় যাে । াধ ায় এেকবাের িনয়িমত হওয়া চাই। যারা সাধক হেত চান, 
আধ াি ক জীবেন যিদ উ িত লাভ করেত চান, তাহেল িনয়িমত ভােব রাজ আধঘ টা িক এক ঘ টা 
শা  আবিৃ  করেত হেব। আধ াি ক জীবেনর খুবই ছা  একিট ম  – জপ-ধ ান-পাঠ, ব া   আর িকছু 
নই, এটাই সারা জীবন িনয়িমত িন া সহকাের কের গেলই হেব। যাগ বারংবার বলেব গভীর ভােব 
ধ ােন ডুেব যাও, যিদ ধ ান না করেত পার তেব অ রােগর সােথ অন  িচে  জপ করেত থাক। এখন 
কান কারেণ যিদ ঐ জপটাও করেত না পাের, মনটা চ ল হেয় রেয়েছ তখন ধ ু াধ ায়, য কান 
একটা শা  িনেয় আবিৃ  করেত বলা হে । এই য নানান িজিনষ জানার জ  য বই পড়া হয়, ে  
খােনক বই পড়ােক াধ ায় বলেছ না। িঠক িঠক াধ ায় মােন যটােক জানা হেয় গেছ সটােকই পনুঃ 
পনুঃ বশ কেয়ক িদন ধের পাঠ কের পাকােপা  কের নওয়া। আর সটাই পড়েত হেব যটা ভােবর 
সে  িমলেব। এটা গেলা াধ ােয়র থম িদক। ি তীয় িদক হল যটা আেগ থাকেত জানা আেছ 
সটােক আেরা দঢ়ৃ করার জ  সই িজিনষটােকই বার বার পেড় যাওয়া, এর বাইের আর িকছু পড়ার 
দরকার নই। চারেট বই বেছ িনেত হেব, আর ঐ চারেট বইেকই পারায়ণ করেত থাকেব। িনয়িমত য 
কান শাে র পারায়ণ, চ ী পাঠ, গীতা পাঠ, রামায়ণ পাঠ, কথামৃত পাঠ েত ক িদন িকছু না িকছু 
পাঠ করা হে  াধ ায়। আর য যত বশী করেব তত তার পে  ম ল। িকছু বঝুেত হেব না। 
লীলা সে  আেছ ঠা েরর কােছ একজন রামাইত সাধু এেসিছেলন। সই সাধ ু রাজ সকাল বলায় 
একটা মাটা পুঁিথ িনেয় বসত। ঠা র একিদন সাধরু সই মাটা পুঁিথটা খুেল দেখন ওর মেধ  িকছু 
নই, েত ক পাতায় ধ ু‘রাম’ এই একিট শ ই লখা। পাতা উে  সই রাম লখা, যতবার পাতা 
উ াে  ততবার ঐ রাম লখাটা দখেছ আর মুেখ রাম উ ারণ করেছ। লােকরা মেন করেছ সাধু 
কতই না পড়েছ। এটাই িক  কৃত াধ ায়। এেত িক হয়, য িজিনষটা জানা আেছ সই ভাবটা আেরা 
গভীের িগেয় দৃঢ় হেয় বেস যায়। আমােদর উে  হল ভাব পাকা করা।  
 

 ততৃীয় পদে প ঈ র িণধাণ – ঈ র িণধান মােন, যা িকছু কাজ কম করা হে  তার সব 
ফল ঈ ের অপণ কের দওয়া। ঈ রেক সব ফল অপণ করাটাই একটা খুব উ ত মােনর সাধন 
প িত। যত বিৃ  উঠেছ সব বিৃ েলােক িনেরাধ করাই আমােদর উে , বিৃ  সমূহেক িনেরাধ করার 
যত প িত আেছ, তার মেধ  ঈ র িণধান একিট অ তম শি শালী প িত। এখন কউ যিদ সকােল 
সাকাস দেখ, পেুর রসেকােস জুয়া খেল আর িবেকেল িসেনমা দেখ, রাে  মদ খেয় বািড় িফের 
ঠা রেক বেল – ঠা র সারািদন আিম যা কেরিছ সব তামােক সমপণ কের িদলাম। এেত িক ঈ র 
িণধান হেব? করেতই পাের, না করা িকছু নই। য চার-ডাকাত সও তার সব অপকেমর ফল 

সমপণ করেতই পাের। িক  এইভােব ঈ েরর কােছ িঠক িঠক সমপণ করেত পারেল একটা সময় 
আসেব যখন তার মেনই অ েশাচনা হেব – িছঃ আিম িক আেজ বােজ কাজ করিছ, আর সব বােজ 
নাংরা কােজর ফল ঠা রেক সমপণ করিছ! এক সময় তার ল া বাধ হেবই হেব, া আসেবই 
আসেব। তখন হয় স ভগবানেক ছেড় দেব, তা নাহেল বােজ কাজ করা ছেড় দেব। এখন স যিদ 
ভগবানেক ধের রােখ তখন স সাধক হেয় যােব, সাধক যিদ হেয় যায় বােজ কাজ, নাংরা কাজ করা 
থেক আে  আে  সের আসেব। ঈ র িণধাণেক তাই এত  দওয়া হয়। 
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 তপঃ, াধ ায় আর ঈ র িণধান এই িতনেট হল ি য়ােযাগ। এই িতনেট ি য়ােযােগর 
উে  হল দহেকি ক জীবনেক দহ থেক সিরেয় এেন জীবনেক উ  মােগ িনেয় যাওয়া। তপ া 
মােন আপিন দহ িদেয়ও ইি েয়র িবষয় ভাগ করেত চাইেছন না আর মেনর িদক থেকও ভােগর 
িচ া করেত চাইেছন না। াধ ায় মােন, আমরা যত রকেমর িহিজিবিজ বই, তা স িনউজেপপার থেক 

 কের ম াগািজন, বটতলার উপ াস সব পেড় যাি , এ েলােক ব  কের ধ ুশা  অধ য়ন করেত 
বলা হে । আর ঈ র িণধান, আমরা যা িকছু কির তার সব কৃিত  িনেজ িনেত চাই, িক  তা নয়, 
িনেজ কৃিত  নওয়া ব  কের সব কৃিত  ঈ েরর চরেণ িনেবদন কের দাও। আপিন বলেবন এর 
আেগই তা বলা হেয়েছ ঈ েরর ই া, ঈ েরর কৃপা এ েলা যত ণ না দখিছ তত ণ িক কের 
করেব! িক  তা নয়, সরাসির এর যােগর সােথ যাগ রেয়েছ। যােগর দিৃ েত সব কাজ ব র উপের 
ইি য় করেছ, আমার আবার িকেসর কাজ, আিম তা সই  আ া বা পু ষ। আমার সে  তা 
এ েলার কান স কই নই।  
 

িক  আমােদর মন এতই জড় য, জগৎ ছাড়া আমরা এক মু ত থাকেত পাির না, এই অব ায় 
আমরা এই উ  মেনাভাব িনেয় কখনই কাজ করেত পারেবা না। জগেতর উপর আমােদর িনভরতা এত 
বশী য, য কান ভাব যিদ মেন জােগ সটার জ  আমার বাইেরর একটা ব র দরকার হেয় পেড়। 
সই ভাব ভােলাবাসার ভাবই হাক, িহংসার ভাবই হাক, রাগই হাক বা ঘৃণার ভাবই হাক, যটাই 
হাক ত িুণ বাইেরর একটা ব েক চাই। মুি েযা ারা যখন অ শীলন কের তখন তারা একটা বািলর 
ব ােক ঝিুলেয় তার মেধ  ঘুিষ মারেত থােক। অিফেস, সমােজ, বািড়েতও সবাই একটা এই রকম 
একটা বািলর ব া িঠক কের নয়, যার উপর সব রাগ ঝাড়েত পারেব। অিফেস য খুব গােবচারা 
সবাই তার উপর সব রােগর ঝাল িমিটেয় নেব। অিফেসর ব   তার রাগ তার অধ ন কমচারীর উপর 
ছাড়েছন, এর আেগ অিফেস আসার আেগ বািড়েত ব   তার ীর রােগর ঝালটা অিফেস বেয় িনেয় 
এেস তার অধ ন কমাচারীর উপর ছাড়েছ। অধ ন কমচারী তার অধ ন কিমেক উপর সই ঝাল 
মটাে , সখান থেক নামেত নামেত িপওেনর ের এল, িপওন আবার দােরায়ানেক ঝাড় দয়, 
দােড়ায়ান তার চা ওয়ালােক ঝাড় দয়। চা ওয়ালােক য ঝাড় িদে  স আর কােক রাগ দখােব! 
শষ হয় রা ার য নড়ী র ঘুের বড়ায় তােক একটা ইট ছঁুেড়। একটা বাইেরর ব  ছাড়া কউ 
থাকেত পারেব না। আমােদর মেনর িবিভ  উ ট আেবগ েলােক বার করার জ  বাইেরর ব  না 
থাকেল মা ষ পাগল হেয় যােব। এই তা আমােদর রব া, আর আমরা জ  জ  ধের এই সং ার 
িনেয় বড় হেয়িছ য, যা িকছু করেবা তার সব কৃিত  আিম নব। অথচ সব কাজ যখন হয় তখন 
ইি য় ব র উপর কাজ করেছ িক  নাম িনে ন আপিন। কারণ আপিন তা সই  চত ,  
চত  িক কের কাজ করেব! আমরা এত উ  কথা িকছু বঝুেত পাির না বেল আমােদর এত রব া। 
ইি য় ইি েয়র ব র উপর কাজ করেছ আর আিম ভাবিছ আিম করিছ, এটােক আটকােনার জ ই 
বলেছন যা িকছু করছ সব ফল ঈ ের অপণ কের দাও। 
 

 এই য এত েলা সমািধর কথা বলা হল, এ েলা অত  কিঠন। সইজ  থেমই বলেছন 
তপ া। তপ া হল, আিম একটা পথ বেছ িনলাম, এবার যা িকছু হেয় যাক আিম এই পেথই চলব। 
আিম িঠক কের িনেয়িছ পড়ােশানা করাটাই আমার জীবন, জপ-ধ ান করাই আমার তপ া। এবার 
আিম সকােল  ঘ টা বই িনেয় বসেবা, এরপর যত িব ই আ ক আিম আমার াধ ায়েক ছাড়েবা না। 
ঠা র ই চাষীর গ  বলেছন। জেনই খাল কেট চােষর জিমেত জল আনেব। জনই েত কাজ 
করেছ। একজেনর ী তার মেয়েক িদেয় তল পািঠেয়েছ ান কের খেয় নওয়ার জ । সই চাষী 
চ  রেগ গেছ, মেয়েক এই মারেত আেস িক সই মারেত আেস। মেয় ভেয় পািলেয় গেছ। 

অ জনেকও এেস ী বলেছ ান কের খেয় িনেত। স বলেছ, আ া তইু যখন বলিছস ান কের 
খেয় িনই। তপ া মােন আিম িঠক কের িনেয়িছ এখন আিম এই কাজটাই করব। সম া হল, সংসাের 
থেক থেক এত িজিনেষর িত আমােদর ভােলাবাসা, এত িকছুর িত আমােদর াধ, ষ এেস 
গেছ য, কান িকছু থেক সামা  একটু েরাচনা এেল সটােক এিড়েয় যেত পাির না। আবার 
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করেত করেত এক সময় শরীর অবস  হেয় আেস, কাজটাও কিঠন মেন হেত থােক তখন মেন হয় 
একট ুিব াম কের িনই। িব াম করা মােন ভাগ করা। িবষয় েখ বসা মােন িব াম করা, িব াম আর 
িবষয় খ েটাই এক। পেুরাটাই এেত ন  হেয় যােব না, িক  িকছু িদেনর জ  আপিন আটেক িগেয় 
িপিছেয় পড়েলন। তপ ায় যত আটঁ থাকেব আপনার উ িতও তমন হেব। যিদ আটঁ কম থােক তাহেল 
সময়ও বশী লাগেব।  
 

ামীজী এখােন কেঠাপিনষেদ রেথর উপমা িদেয় য ম  আেছ সটােক তেুল এেনেছন। 
ইি য় েলা হল ঘাড়া, মন হল রি , বিু  হল সারিথ। সারিথ যিদ রি  ারা অ েলােক টেন রাখেত 
পাের তেবই রথ িঠক পেথ চেল। তপ া শে র অথও তাই, শরীর ও ইি য় িলেক তােদর ই ামত 
কাজ করেত না িদেয় এেদর রাশ ধের আ বেশ রাখা। আিম জেন গিছ এই কাজ করা িঠক নয়, 
এবার যতই েরাচনা আ ক আিম করেবা না, এই য ইি য় েলােক পেথ রাখা হল, এটাই তপ া। 
ঠা র মেয়েদর ব াপাের সাধকেদর সাবধান করেত িগেয় বলেছন – যিদ ী ধম পেথ বাধা দয় 
তাহেল বলেত হয় আমার পু ষাথ হািন করেত এেসিছস! মু  ু কেট দব। মেয় সািধকােদর ে ও 
এই একই িজিনষ েযাজ । তপ া মােন এটাই। আমার পু ষাথ পির ার হেয় গেছ, এবার আিম 
সই পেথ এেগাি । এরপর যিদ কান িব  বা েরাচনা আেস তখন এভােবই বলেত হেব। একাদশীর 
উপবাস করা, তীথ করা এ েলা সই তলুনায় কান তপ াই নয়। উ র ভারেত ছেটর সময় মেয়রা 
িদন িতন িদন উেপাস কের থােক, রাত জােগ। কন? িনেজর স ােনর ম ল কামনােথ। এটাও একটা 

তপ া, কারণ এর মেধ ও একটা পু ষাথ আেছ। িক  পু ষাথটা এতই িন  কৃিতর য এর কান 
মূল ই নই। িঠক িঠক পু ষাথ হল আিম ঈ েরর ান পেত চাই। 
 

 াধ ায়ও িঠক একই িজিনস। এখােন সাধারণ লাকেদর িনেয় কান আেলাচনা হে  না। যারঁা 
বলেছন আিম এবার যাগপেথ নামলাম, এখােন তােঁদর জ ই বলা হে । িঠক িঠক আধ াি ক যা া 
যখন  হয় তখনই এক কিঠন অধ ায়  হয়। যাগপেথ নামার থম শত হল, তামার পড়ােশানা 
সব হেয় গেছ, যাবতীয় যত শা  আেছ সব জেন িনেয় একটা পথ িঠক কের িনেয় বেল িদেয়েছ 
এটাই আমার পথ। এরপর কউ যিদ ওই পেথর ব াপাের কান উে াপা া কথা বেল সখােন স 
কান রকম মাথা গিলেয় তকাতিকেত যােব না। কাচঁা যাগী হেল থেমই দখেব লাকিট িক বলেছ, 
এরপর তার উ র খঁুেজ বড়ােত থাকেব। এ েলা যােগর ল ণ নয়। যােগর ল ণ হল, যাগী বলেব 
– তামার এই ব াপাের কান আপি  আেছ? খুব ভােলা, আমােদর অেনক পি ত আেছ তিুম তােদর 
সে  িগেয় কথা বল, আমােক িবর  করেত এেসা না। যােগর থম কথা হল, আমার আর জানার 
দরকার নই। িক  তার আেগ যটু  জানার তার সবটাই জেন িনেত হেব। শা ীয় ান যিদ না থােক 
তখন কান িবপরীত কথা নেলই স উে  িছটেক পড়েব। যারা মেন কের আধ াি ক জীবেন অত 
বই পড়ার িক েয়াজন, তারা খুব ভলু ধারণা িনেয় বেস আেছ। মুখেদর িদেয় আর যাই হাক ধম ও 
আধ াি ক জীবন কখনই হেব না। থেম শা  জানেত হেব, জানার পর িঠক কের িনেত হেব আমার 
পথ এই। এরপর  হয় াধ ায়। াধ ায় মােন, য পথ বেছ নওয়া হেয়েছ এবার ধ ু সই পেথর 
ব াপাের যত শা  আেছ সব তােক অধ য়ন কের যেত হেব যােত তার ব ি  দঢ়ৃ হয় আর যােত 
তার সাধনার জীবন মসনৃ ভােব এিগেয় যেত পাের। যারা ঠা েরর ভ , তারা িক বই পড়েব? 
ঠা রেক য জীবেনর উে  কের িনেয়েছ তােক এবার ধ ু িনয়িমত কথামৃত, লীলা স , ামীজী 
রচনাবলী িন া সহকাের পেড় যেত হেব। িক  তার আেগ তােক বািক সব িকছু জানা দরকার। না 
জানেল মন কাচঁা থেক যায়। আমরা মেন করিছ আিম বশ এিগেয় যাি , িক  একটু সামা  সংশয় 
হেল আমােক িছটেক ফেল দেব। সইজ  যাগীেক আেগ শাে র তাৎপয জেন িনেত হয়, সখান 
থেক এবার িঠক কের নেব আমার জ  এই পথ। ামীজী েটা বােক  এখােন পির ার কের বেল 
িদে ন – অ ানয়াব ায় মা ষ থেমা  কার ানা শীলেন বৃ  হয়, উহা তকযু  প – 
েত ক িবষেয়র প -িবপ  দিখয়া িবচার করা; এই িবচার শষ হইেল িতিন কান এক মীমাংসায়-

সমাধােন উপনীত হয়। িক  ধ ুিস াে  উপনীত হইেল চিলেব না।  
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কথামৃেত ঠা েরর সব কথাই িস া  বাক । উপিনষেদর সব কথা িস া  বাক , সইজ  
সবাইেক উপিনষদ পড়েত দওয়া হেতা না। অ া ণেদর জ  তা পেুরাপিুর িনেষধ িছল আর 
া ণেদর মেধ  যােদর তপ া নই তােদরও উপিনষদ পড়া িনেষধ িছল। কারণ উপিনষদ হল সব 

িস া  বাক । সরাসির িস া  বাক  পৗছঁােনা মারা ক িবপ নক। তার আেগ িস া  বােক র ধারণা 
মেন গাঢ় হওয়া চাই, তার আেগ কত তপ া, সাধনা করেত হেয় আমােদর ধারণাই নই, িক  কথায় 
কথায় আমরা কথামৃেতর কথা, উপিনষেদর কথা মুেখ আউেড় যাি । ামীজীই বেল িদে ন ধু 
িস াে  উপনীত হইেল চিলেব না। এই িস া  িবষেয় মেনর ধারণা গাঢ় কিরেত হইেব। ঠা র যখন 
কথামৃেতর কথা েলা বলেছন তার আেগ তারঁ কত সাধনা, কত উপলি  আেছ স েলা দখুন। 
আমােদর এক িব  সাধনা নই, িক  ফড়র ফড়র কের কথামৃত আউেড় যাি । কথামৃত পড়ার জ  
আেগ চরু খাটিন চাই। অেনক আেগকার কথা, ামী মাধবান জী মহারাজ শষ অব ায় িবছানায় 
শয াশায়ী হেয় কথামৃত পড়েছন। একজন নতনু চারী দেখ বলেছন ‘মহারাজ! আপিন এখনও এই 
বয়েস কথামৃত পড়েছন’! মহারাজ বলেছন ‘বেলা কী! এতিদেন তা কথামৃত সেব বঝুেত  
করলাম’। আর ঠা েরর কান ভ েক িজে স ক ন, আপিন কথামৃত পেড়েছন? সে  উ র দেব, াঁ 

া ঁআমার কথামৃত পেড় ফলা হেয় গেছ। ামীজী তাই বলেছন িস া  জেন িনেল কখনই িকছু হেব 
না। িস া  জানার আেগ তামােক চ  খাটেত হেব। এমন িক আপিন যিদ আেগ জেনও থােকন তা 
হেলও ধারণােক গাঢ় করেত হেব। তার জ  সব সময় যাগান িদেয় যেত হেব। যাগান না িদেল 
শাে র কথা ধের রাখেত পারা যােব না, িদন পেরই কান সংশয় এেস এমন ধা া মারেব য সব 
িছটেক বিরেয় যােব। অ  িদেক কান তক িবচাের নামা চলেব না। াধ ায় মােন এটাই। এটাও জেন 
িনেলন, ওটাও জেন িনেলন এরপর িনেজর িস া টা িঠক কের িনেয় এবার ওই িস াে  অনবরত জল 
িস ন কের যাে ন। ামীজী আেরকটা কথা বলেছন, যাগী কখন কান ধরেণর তকযিু েত যােব না। 
যিদ কউ তক করেত আেস তিুম কান তক না কের চপু কের থাকেব, িকংবা সখান থেক উেঠ চেল 
আসেব। য কান তক, সই তক বাজাের স ী কনা িনেয় হেত পাের, ধেমর ব াপাের হেত পাের, 
আধ াি ক ব াপাের হেত পাের, সাধক ক ণ কান তকািদেত নামেত যােব না।  
 

 শেষ বলেছন ঈ র িণধান, ঈ র িণধান মােন কান িকছু জ  তিুম কৃিত ও নেব না 
ব থতাও নেব না। ঠা র বার বার বলেছন সব ঈ েরর ই া। িক  যাগশাে  ঈ েরর ই া বেল িকছু 
নই। িক  যাগশাে  বলেছ চত  স া, যা িকছু হে  চত  স া আেছ বেলই হে । তাহেল আমরা 
কন কৃিত  নব না? কারণ আমরা তা িনেজেক চত  বেল জািন না, আমরা িনেজেদর দহ মন 
ইি েয়র সে  একা  কের রেখিছ, িক  আমরা তা দহ মন ইি য় নই। আেগ এই দহ মন 
ইি েয়র সােথ একা  হেয় থাকা থেক তা সের আসেত হেব। এেকবােরর জ  না হেলও অ ত 
মােঝ মােঝ িকছু েণর জে ও সরেত হেব, তা নাহেল তা ই করা যােব না। সইজ  আমােদর 
জ  যাগশা  থেম ঈ র িণধান করার কথা বলেছন। ঠা েরর হাত ভাঙা অব ায় ঠা র বলেছন, 
এর ভতের এক িতিন আেছন আর তারঁ ভ  আেছ, ভে রই হােত লেগেছ। ঠা র এই কথা বলেছন 
না য আিম আিছ আর িতিন আেছন। ওই অব ায় আিমে র ব পারটা আমরা য অেথ ভািব সই অেথ 
আসেবই না, চ া করেলও আসেব না। ানী দেখন চত  স াই সব করেছন, চত  স া মােনই 
ঈ র করেছন। সাধারণ মা ষ এই আিম েক ছাড়েত পাের না। তাই থেম তােক িনং দওয়া হে  
চত  স া আর ঈ েরর মেধ  কান তফাৎ নই, তাই তিুম আে  আে  দহ, মন, ইি য় থেক 
বিরেয় এস। আমােদর সম া হল, আমরা যখন বিল সব তারঁ ই ােতই হে , তখন আমরা সব সময় 
মেন করিছ, আিম আিছ আপিন আেছন আর িতিন উপের বেস পতুলু খলার মত কলকািঠ নাড়েছন। 
আসেল চত ই আেছ, সই চত  স া অ যামী হেয় সবার ভতের িবরাজ করেছন, িতিনই আবার 
সবব াপী। িতিন না থাকেল এই শরীরটা জড় হেয় পেড় থাকেব, এই শরীর িদেয় িকছু করা যােব না। 
তারঁ ই ােত হয় যখন বলা হে , তখন বঝুেত হেব চত  স া আেছন বেলই সব হে । 
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এই ি য়ােযােগর িঠক িঠক অ শীলন সাধকেক আধ াি ক অ ভিূতর রােজ  িনেয় যায়। এখান 
থেকই সাধনার প িত িল িঠক িঠক  হয়। সব থেক বড় কথা হল, এত ণ যসব প িতর কথা 
আেলাচনা করা হেয়েছ পত িল িক  একটা িনিদ  কান প িতেকই অ সরণ করবার জ  বলেছন না। 
বলেছন না য তামােক ঈ রেক মানেত হেব, তামােক এতবার জপ করেত হেব, এতবার ান করেত 
হেব। এই য ঈ র িণধােনর কথা বলেলন, যারা ঈ রেক মােন না তারা য কাজই ক ক না কন, 
সই কাজটা যিদ স অনাস  ভােব কের, তােতও তার ভতূ কল াণ হেব। অনাস  ভােব কম করেল 
নতনু কান কম আর তরী হেব না।  
 

শজনক িব  

  এরপর বলেছন যিদ এই ি য়ােযােগর অ শীলন কির তাহেল িক হেব। সটাই পেরর সেূ  
বলা হে  সমািধ-ভাবনাথঃ শত করণাথ ।।২।।। যখন এই িতনেট তপঃ, াধ ায় আর ঈ র 
িণধাণ িঠক িঠক করা হয়, তখন এ িলই ধ ান এবং সমািধর অভ ােস সহায়তা কের। এর থেকও 
যটা বড় িবধা, তা হল য েলা শজনক িব  স িলেক কিমেয় দয়। মা েষর জীবেন ঃখ-ক -
ব াথার শষ নই। সবারই িকছু না িকছু শজনক িব  আেছ। িকেসর িব ? সমািধর পেথ িব । মন 
চাইেছ ধ ান কির, িক  শ প িব  ধ ােনর পেথ াচীর তেুল রেখেছ। আধ াি ক জীবেনর অ গিত 
য কান ক দায়ক অ ভিূতেত এেস আটেক যায়। কান একটা তীেথ যােব বেল সব িত শষ কের 
রেখেছ, সই সময় একটা খুব খারাপ খবর এেস গল, তখন হয়েতা আর তার যাওয়াই হল না, যিদও 
জার কের বিরেয় পেড় সারা তীথ মেণ শাি  বা আন  আসেব না। এই ধরেণর শজনক িব  
সাধারণ লােকর জীবেনও আেস আবার যারা সাধক তােদর জীবেনও আেস। িক  যখন  তপঃ, াধ ায় 
আর ঈ র িণধান এই িতনেটর অ শীলেন যমন ধ ান ও সমািধর অভ ােস সাহায  করেব আবার এই 
ধরেণর শজনক িব িলেক কিমেয় দেব। কউ এেস যিদ বেল – দাদা মহা ঃেখ আিছ, িক কির 
বলনু তা? তার জ  একটাই উপেদশ  – ভাই, তিুম তপ া কর, াধ ায় কর আর ঈ ের িণধান 
কর। স যিদ এ েলা কের তার ক  অব ই কেম যােব। জীবেন যিদ ক  কমােত চাও তাও এই 
িতনেট করেত হেব, জীবেন যিদ এেগােত চাও তাও এই িতনেট করেত হেব। আমরা িকছু একটা তা 
চাইিছ। হয় আমােদর জীবেন চরু ক  আেছ সখান থেক বিরেয় আসেত চাইিছ। আবার আেরকজন 
বলেছ আমার জীবেন ক  নই িক  আিম জীবেন এেগােত চাই, ভােলা মা ষ হেত চাই। এই েটা 

ে ই তপ া, াধ ায় আর ঈ র িণধান হল একমা  িনদান।  
 

তপ ােত থেম েটা চারেট িজিনষ িনেয় এেগােত  করেত হেব, ভার পাচঁটায় উঠব, 
সকােল ান কের ঠা রেক ফলু িদেয় সাজাব, গ া ান করব, এই রকম ছাট ছাট কেয়কিট 
িজিনষেক িঠক কের িনেয় িনয়িমত কের যাওয়া। িক  জীবেন যত এেগােত চাইেবন তত তপ ার 
পিরমাণটা বাড়ােত হেব। িক  থম কথাই হল এরা কউ িকছু করেত চাইেব না। এ েলা না বেল যিদ 
কান টাটকা িদেয় দওয়া হয়, িকংবা একটা তািব   িদেয় িদেল স িল হািস মুেখ িনেয় নেব িক  
িনেজ িকছু করেত চাইেব না। এরা আজ এই বাবাজী কাল ঐ বাবাজীর কােছ যােব যিদ িকছু টাটকা 
পাওয়া যায়। িক  পিরণােম িকছুই হয় না, বরং দৗড়ােদৗিড়টাই িবফল হেয় পের আরও ঃখ-কে র 
মেধ  পেড়। ঠা র বলেছন – রা া কের খাবার বেড় িদেয়িছ শালারা তবওু খেত চায়না। যারা সাধক 
তােদর এই িতনেট করেত হয়, আবার যারা িস  পু ষ তাঁরাও এ েলা কেরন। যারা সংসারী, ঘার 
কে  আেছ তােদরেকও এটা করেত হয়, যারা আনে  আেছন তােদরও এই িতনেট করেত হয়। তােত 
িক হয়, যটু  এিগেয় গেছ সখান থেক আর পতন হয় না।  
 

রাজেযাগ বেল িদল তপ া করা, াধ ায় করা আর ঈ ের সব িকছু অপণ করা, এই িতনেট 
করেল জীবেন যত শ আেছ সব চেল যােব। আমােদর সবার জীবেনর মূল শ তাহেল কান েলা? 
পেরর সেূ  সাধকেদর পে  শজনক িব িল স ে  বলা হে । এই সূ টা আমােদর সবাইেক 
মাথায় এেকবাের বিসেয় িনেত হেব অিবদ াহি তারাগে ষািভিনেবশাঃ প ে শাঃ।।৩।।। 
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অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ আর অিভিনেবশ এই পাচঁিটই শজনক িব । আমােদর যত গালমাল 
এই পাচঁিটর মেধ । আমােদর যত ঃখ, যত ক  সব এই পাচঁিটর মেধ ই আেছ, এই পাচঁটাই শ। 
এবার এক এক কের এই পাচঁিট েশর ব াখ া করেছন। 
 

 থম শ অিবদ া – অিবদ া হল অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ বািক চারিট েশর 
উৎপি র মূল কারণ, এই চারেটর জননী। অিবদ া আেছ বেল বািক চারেট আেছ। এই চারেট হল ফল 
আর  হল অিবদ া। অিবদ া আেছ বেলই বািক চারেট শ আেছ। িক  মা আর চার স ানেক 
যাগ একটা েপ ফেল িদে ন। একক ভােব অিবদ াও একটা কে র কারণ। একটা বািড়েত চারেট 
 ু ছেল আেছ, আপিন বলেছ এই চারেট মহা  ু ছেল িক  এেদর মা ভােলা। িক  এখােন তা নয়, 

মাও বদমাইশ। মা সূ  বদমাইশ আর চারেট লূ বদমাইশ। অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ এই 
চারেটেক পির ার বাঝা যায়। িক  অিবদ া এত সূ  য, এর বদমাইিশটা বাঝা যায় না। এখােন 
যিদও পাচঁটা েশর কথা বলা হে , িক  আসেল েত কিট চারেট অব ােতই থােক।  
 

েশর চারিট অব া 
অিবদ া মু েরষাং ত িবি ে াদারাণা  ।।৪।।। এই শ চারেট অব ােত 

থােক  – , ত , িবি  আর উদার।  মােন ঘুম , ত  মােন হা া, লঘু হেয় যাওয়া। ততৃীয় 
িবি , মােন অিবদ ােক িবি  কের দওয়া হেয়েছ, তােক িনয় েণ িনেয় এেসেছ। সবেশেষ উদার, 
মােন িব ার কের আেছ। অিবদ া িবিভ  েপ আেস। অিবদ ার মূল হল, পু ষ তার িনেজর আসল 
স ােক ভেুল গেছ। পু ষ অথাৎ চত  যখন কৃিতর সংসেগ এেস পেড় তখন স িনেজেক ভেুল 
যায়। িনেজর প ভেুল যাওয়াটাই অিবদ া। অিবদ া এই চারেট েপ আেস। 
 

 যারাই এই জগেত আেছন, গা ীজী থেক  কের রা ার িভখারী, সবার মেধ  এই পাচঁিট 
ব াথা, অিবদ ােক ছেড় িদেল, যেহত ু স বািক চারেটর জননী, এই চারেট ব াথা , ত , িবি  
আর উদার এই চারেটর য কান একটা আকাের রেয়েছ।  হল – একটা বা া েয় আেছ, এখন 
স বড় হেয় ডাকাত হেব না সাধ ুহেব কউ বলেত পােরনা? িক  বা া যা হেব সটা ওর মেধ  আেগ 
থেকই আেছ, স আর নতনু কের িকছু হে  না, ওটা ওর মেধ  আেগ থেকই িছল, এই য  
অব ােত রেয়েছ এটােকই বলেছ । তার মােন বা ার মেধ  অিবদ া  হেয় আেছ, স জােনও 
না য তার মেধ  অিবদ া আেছ। আমরা বিল লাকিট িক সরল, িবেশষ কের ােমর লােকরা, 
আিদবাসীরা কত সরল। আসেল এেদর বিু ই নই, অিবদ া এেদর এখন খুলেত ই হয়িন। েলাভন 
কােক বেল, িমথ া কথা কােক বেল এরা জােনই না। আমরা মেন করিছ কত  সাি ক। তাহেল 

 আর সাি েকর মেধ  তফাৎ কাথায়? যিদ সাি ক হয় তখন তার মেধ  মতা থাকেব, আিম 
িমথ া কথা বলেত পাির, বদমাইিশ করেত পাির িক  আিম করিছ না। িক  িমথ া কথা বলার মতাই 
নই, বদমাইিশ করা কােক বেল জােনই না, এরাই । তাহেল মেন করেত পাির  অব া থেক 
যিদ িবি  অব ায় চেল যাই তাহেল কত ভােলা। িক  তা কখনই হেব না।  থেক সব সময় 
হেব উদারাণা  , ছিড়েয় যােব। সখান থেক হেব ত , তারপের হেব িবি । সবাইেক এই পথ িদেয়ই 
যেত হেব। ামীজীও অেবাধ িশ র কথা বলেছন। িশ র মেধ  এখন সব ঠাসা আেছ, এখনও 
বেরােতই  হয়িন।  

 

 ি তীয় ত , ত  মােন ীণ হেয় যাওয়া। অভ াস করেত করেত য েলা  হেয় রেয়েছ 
স েলা ীণ হেয় যায়, এটা সাধকেদর ে  হেয় থােক। যারাই জপ, ধ ান িনয়িমত করেত থােকন 
তােদর িকছু িকছু বিৃ  ীণ হেয় আেস, এেকবাের চেল যােব না, িক  সেূতার দােগর মত রখামা  
হেয় থাকেব, পের কান েযাগ পেল হয়েতা ঐ ীণ বিৃ টাই জেগ উঠেব িক  তার সই মতা 
থাকেব না, উেঠই আবার িঝিমেয় পড়েব।  
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ঠা েরর গে  আেছ – এক ব পী সাধ ু সেজ এেসেছ, তােক জিমদার একটা টাকা িদেত 
গেল সই ব পী টাকা িনেলা না। পের সাধরু পাষাক খুেল জিমদার বাবরু কােছ এেস বলেছ ‘তখন 
িক িদি েল সটা এখন দাও’। জিমদার বলেছ ‘তখন িদেত গলাম িনেল না, এখন কন আবার িনেত 
আসছ’। ব পী বলেছ ‘তখন সাধরু বেশ িছলাম বেল িনেত পািরিন’। চারী অব ায় থম িদেক 
খুব ত ােগর ভাব থােক। পের দেখ িকছু টাকা না হেল চেলও না। আেগ িছল । িক  যখন টাকার 
েয়াজন মেন কের সই সময় যিদ আবার কউ -িতন লাখ টাকা িদেত আেস তখন আবার দম ব  

হেয় যােব, িনেত পারেব না, তার মােন এখন সটা ীণ হেয় এেসেছ, ত  হেয় গেছ। 
 

 ততৃীয় িবি  overpowered। কান একটা িবেশষ বিৃ  এেস গেল তখন অ  বিৃ েলা 
চাপা পেড় যায়। যমন মেন ক ন কা র মাংস ভাত খাওয়ার খুব বাসনা আেছ। স মাংস ভাত রা া 
কের রেখেছ খােব বেল। হঠাৎ খবর এেলা তার পিরবােরর কউ মারা গেছ, তখন িক আর মাংস ভাত 
খেত পারেব? গলা িদেয়ই আর নামেব না। িক  তাই বেল িক মাংস ভাত খাওয়ার বল বাসনাটা চেল 
গেছ? মােটই নয়। তাহেল িক ত  বা ীণ হেয় গেছ? এেকবােরই নয়। তাহেল িক  হেয় 
আেছ? তাও নয়। তাহেল? It has been overpowered. যমিন ঐ overpowering emotion 
চেল যােব ওটা আবার মাথা চাড়া িদেয় উঠেব। িবি  বলেত এখােন বলেছন, খুব বড় একটা ভ 
সং ার আেছ, সই সং ারটা বািক সব সং ারেক চাপা িদেয় দয়। িবি  অব াটা িস  পু েষর 
অব া নয়, এখােন সাধেকর এিগেয় যাওয়ার অব া। যার ফেল ওই ভ সং ারটা যিদ কান কারেণ 
সের যায় তখন সব সং ার েলা বিরেয় আসার পথ খুেল যায়।  
 

 সব শেষ হল উদার – মােন িব তৃ। অ ল অব া বা পিরি িতেত সং ার েলা বল ভােব 
কাজ করেত থােক, তার মােন সং ার েলা িব তৃ হেয় আেছ। াভািবক অব ায় সং ার িলর সবটাই 
আেছ, একট ু ভাগ করার ইে , একট ু নাম যশ পাওয়ার ইে  – সব ধরেণর ভােগর ই া খুেল 
রেয়েছ, যখন যমন েযাগ আসেছ সং ার েলা সই সই মত কায করেত থােক। এইভােব আমােদর 
সং ার েলা চারেট অব ােত কাজ কের। যত ণ না ান হে , িনবীজ সমািধ না হওয়া পয  
সবাইেক এই চারেট অব ার মেধ ই ঘুরপাক কের যেত হেব। আিম মেন করিছ এখােন থেক বিরেয় 
অ টােত চেল এলাম, আর নীেচ যােবা না। িক  তা হয় না, যটা থেক বিরেয় এলাম সটা আবার 

ে  চেল যােব।  থেক আবার উদাের যােব, সখান থেক হয়েতা িবি  হেয় চাপা পেড় 
যােব, আবার হয়েতা ত  হেয় যােব। উে  হল পেুরাটােক নাশ কের দওয়া। এখােন য অিবদ া 
বলা হেয়েছ, এই অিবদ ােকই বদাে  বলা হয় অ ান।  
 

অিবদ ার ব াখ া 
 আমােদর মেন  উঠেত পাের অিবদ া িজিনষটা কী? তাই পেরর সেূ  অিবদ ার সং া 
িন পণ করা হে  – অিনত া িচ ঃখানা  িনত - িচ- খা খ ািতরিবদ া।।৫।।। অিবদ ার 
সং া িদেত িগেয় চারেট িজিনেষর কথা বলেছন। রাজেযাগ য কত িব ান স ত এই সব সেূ  এেস 
বাঝা যায়। রাজেযাগ তাই িনয়িমত অধ য়ন কের যেত হয়, এেত জীবেনর ব াপাের সম  রকম সংশয় 
দরূ হেয় যােব। এ েলা হল সাধনার condensed milk। বলা হয় ভগবান িশব তারঁ জটা থেক এক 
ফাটঁা জল ছেড় িদেয়েছন, সটাই গ া েপ বািহত হেয় যাে । ভগীরথ গ ােক গ থেক মেত  
অবতরেণর জ  তপ া করেছন। তােত গ া িনেজেক খুব গিবত মেন করেছন। গিবনী হেয় গ া 
বলেছ আিম যখন মেত  অবতরণ করেবা তখন আমার বগ ধারণ করার মত জগেত ক আেছ? আিম 
তা সাজা পাতােল েবশ কের যাব। ভগীরথ দখল সিত ই এ এক সম া। তাহেল এখন কী হেব? 
তখন তারঁ িশেবর কথা মেন হল, একমা  িশবই গ ার এই বগ সামলােত পারেবন। তাই িশেবর 
সাধনা  করেলন ভগীরথ। তপ ায় তু  হেয় িশব বলেলন ‘তিুম কী চাও বল’। ভগীরথ বলেলন 
‘মা গ া মেত  অবতরণ করেবন, িক  গ ার বগ কউ সামলােত পারেব না, আপিন যিদ কৃপা কের 
এই বগেক সামেল দন’। িশব বলেলন ‘িঠক আেছ হেয় যােব, অবতরণ করেত বেল দাও’। শেষ 
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গ া নামল। ভগবান িশব করেলন িক, তারঁ জটােক ছিড়েয় িদেয়েছন। গ া যখন মা ষ েপ বগ িনেয় 
নামল, গ া িশেবর ওই জটার মেধ  হািরেয় গল, পথই খঁুেজ পাে  না। ভগবান িশব জটােক এবার 
বেঁধ গ ােক মাথায় ধারণ কের িনেলন। সইজ  পাবতীর আবার খুব অিভমান। আিম হলাম িশেবর 
ী িক  মাথায় বিসেয় রেখেছন গ ােক। ভগীরেথর আবার সম া হেয় গল। ভগবান িশব গ ােক 

জটার মেধ  বেঁধ রেখেছন। ভগীরথ আবার তপ ায় বেস গেলন। তপ া কের বলেছন ‘আপিন তা 
গ ােক আটেক িদেলন এবার স বেরােব কী কের’? তখন ভগবান িশব বলেলন ‘িঠক আেছ, এই 
নাও গ ােক’। তখন িতিন এক ফাটঁা জল ছেড় িদেয়েছন। এই য এক ফাটঁা ছেড় িদেলন সটাই 
িবশাল গ  নদী হেয় এত দীঘ পথ ধের সমুে র িদেক বেয় চেলেছ। গ া এখনও িশেবর জটার মত 
ঘুরেছ। পত িলও গ ার এক ফাটঁা িদেয় িদেয়েছন, তােতই আমােদর ব া হেয় যােব। িশেবর এক 
ফাটঁা জল মােন পেুরা গ া নদী। পত িল এই সূ েলােক এক একটা ফাটঁা কের রেখ িদেয়েছন। 
যত িচ া করেত থাকব ততই খুলেত থাকেব, আর পেুরা বা ব স ত। এখােন ডান িদক বাম িদক বেল 
িকছু নই, এেকবাের সাজা। মন াি কেদর কােছ গেল তারা যমন বশী ঘুম হওয়ার ওষধু, কম ঘুম 
হওয়ার ওষধু, মানিসক স ােপর ওষধু িদেয় দয়। এখােনও তাই, আেবগজিনত অি র মানিসকতা 
থেক কীভােব আধ াি কতায় যেত হেব এেকবাের খােঁচ খােঁচ জ ািমিতক ভােব বেল দওয়া হেয়েছ। 
এখােন ক না বা ধারণা করার িকছু নই।   
 

এখােন ব াখ া কের বলেছন, এই চারেট িজিনষই আমােদর সম া। িনত েক অিনত  মেন করা 
আর অিনত েক িনত  মেন করা অথাৎ অনা  ব েক আ া আর আ  ব েক অনা া মেন করাই 
অিবদ া। আর ঃখ, অ িচ এবং অনা া, যটা কৃিত, এ েলার সে  যাগ কের িদি  িনত । যটা 
অিনত  সটােক মেন করিছ িনত , যটা অপিব  সটােক মেন কির পিব , আর যখােনই ঃখ 
সখােনই আমরা খ ভািব এবং অনা া যখােন সখােন আ া দিখ। আমরা আিম বলেত মেন কির 
আমােদর এই দহ বা মনেক। িক  দহটাও কৃিত আর মনটাও কৃিতর এলাকার, অথচ আমরা মেন 
করিছ আিম দহ, আিম মন। যটা ঃেখর কারণ সটােতই খ পাওয়া, এই য শািড় িকনিছ, গয়না 
িকনিছ, গািড় িকনিছ, কনার সময় কত খ, িক  এ েলাই সব পের ঃেখর কারণ হয়। কত খেট 
পয়সা রাজগার কের এ েলা িকনেত হে , এ েলা আবার যখন চেল যােব তখন ঃখ হেব। যটাই 
অপিব , অ িচ সটােকই মন করিছ আহা িক আনে র। লােকরা যখন মদ খাে , হয়েতা একট ু
অপণ কের িদেয় ভাবেছ পিব  হেয় গেছ, িক  এ েলা তা অপিব  পচােনা পদাথ। আিম দবীেক 
অপণ কেরই খাই আর যা কেরই খাই িজিনষটা তা অপিব । মাছ, মাংস খাি , তাও অপিব , কারণ 
একটা জীেবর িত িহংসা করা হেয়েছ। জগেতর বিশর ভাগই লাক মেন কের আ া বেল িকছু নই 
আর শরীর যটা আেছ সটােকই আ া বেল মেন কের, মােন এই শরীরটাই তােদর কােছ সব িকছু। 
দহেক িনত  বেল বাধ করিছ বেলই সবাই ভােগ নেম আেছ। এই য জগৎ সংসার এটােকই আমরা 
চতন বেল মেন কির, এবং এেকই সত  বেল দঢ়ৃ কের আকঁেড় আিছ। আর এই জগৎ সংসােরর 
পছেন িযিন আেছন তাঁেক আমরা িমথ া বেল মেন কির। বিু েক আমরা মেন করিছ চতন অথচ বিু  
হল জড় িক  যটা আসল চত  তারঁ অি ে র কান ধারণাই করেত পারিছ না। তরাং িনত েক 
অিনত  মেন করা আর অিনত েক িনত  মেন করা এটাই অিবদ া। এই অিবদ ার প হল অঘটন-
ঘটন-পিটয়সী, যটা নয় সই িজিনষটােক পেুরা উে া কের দখােব। মায়ার ব াখ া করেত িগেয় 
ামীজী বলেছন – বদমাইশ ছেল, মােক রাজ মারেধার কের, চরু ক  দয়, মা িক  তবুও সই 
ছেলর িত ভােলাবাসা ছাড়েত পাের না, এটাই মায়া। মা পেুরাপিুর ব েন পেড় আেছ, মােয়র সােথ 
ছেল য ব বহার করেছ সটা অ িচ ব বহার, িক  তােতও মােয়র কত আন , এটাই মায়া। এই 
মায়ােকই এখােন বলেছন অিবদ া। অিবদ াটা কী? অিবদ ােক এখােন এেকবাের িনিদ  কের িদে ন, 
অিনেত  িনত  বাধ, অ িচেত িচ বাধ, ঃেখ খ বাধ আর যটা কৃিতর এলাকা, অথাৎ যা িকছু 
অনা া আেছ, যমন ব , ইি য়, দহ মন এ েলােত আ বিু , এটাই মায়া, এটাই অিবদ া। অিবদ ার 
সং া হল, িজিনষটা আেছ এক রকম িক  দখাে  অ  রকম, মায়ার ব াপােরও একই কথা বলা হয়, 
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মায়া হল আবরণ িবে প। একটা িজিনষ আেছ, সটােক ঢেক িদল। ঢেক দওয়ার পর দখাে  
আেরক রকম, এটাই অিবদ া, এটাই মায়া।  
 

অি তার ব াখ া 
 অিবদ া থম িক করেছ? দৃ  দশনশে ােরকা ৈতবাহি তা।।৬।।। অিবদ ার থম 
পিরণাম অি তা। অি তা আসেছ ‘অি ’ শ  থেক, যার অথ আিম বাধ, অহ ার বাধ। অহ ার 
িনেজেক জেড়র ধেমর সে  অেভদ ভেব তার িনেজর ধম বেল মেন কের। থমটা হেলা ভলু বাঝা 
আর ি তীয়টা িনেজেক এই অিনত  ব র সােথ এক কের ফলা। আমরা মেন কির আমরা হলাম মন, 
মােন মেনর সে  িনেজেক এক কের ফলিছ, আমরা মেন করিছ আিম আর আমার এই দহ অেভদ, 
ইি য় েলার সে  অেভদ মেন করিছ। আমার হােত ব াথা লেগেছ, এখন আমার সম  বাধ হােতর 
ব াথােত জিড়েয় গেছ, এখন যতবার আিম আিম করিছ ততবারই হােতর উপের সব জার িদি , 
আমার হােত চাট লেগেছ, আমার হােত ব াথা হেয়েছ, আমার হােত ওষুধ লাগােত হেব। িক  যার 
িঠক িঠক বাধ হেয় গেছ য আিম সই আ া, তখন স িক বলেব? ও হােত লেগেছ একট ুব াথা 
করেছ ক ক, ও িঠক হেয় যােব। এই জামাটা আিম পেড় আিছ, জামা যিদ িছঁেড় যায় তাহেল আিম 
এই ছঁড়া জামাটা পাে  আেরকটা জামা পেড় নব। িক  একটা বা া ছেলর জামা যিদ িছঁেড় যায় 
িচৎকার কের কা া  কের দেব। কারণ বা া ওর জামার সে  ওর আিম েক জিড়েয় রেখেছ। 
কান মিহলা একটা দামী নকেলস পেড়েছ, এখন যিদ নকেলসটা চিুর হেয় যায় বা হািরেয় যায়, তখন 
তার িক ক ণ অব া হেব ভাবেত পারা যােব না। কারণ তার আিমটা ঐ নকেলেসর মেধ  এক হেয় 
আেছ। এই ধরেণর লাকই জগেত বিশ দখা যায়, যারা িনেজেদর স ি , ব া  ব ােল , িনেজর 
স ান, িনেজর জাত ািভমান, িনেজর পিরবােরর সে  আিমটােক এক কের রেখেছ। এর একিটর যিদ 
হািন হেয় যায় তাহেল হয়েতা আ হত াই কের বসেব। এর কারণ এই অি তা, আিম িনেজেক জেড়র 
সে  জুেড় িদেয়িছ।  
 

 অি তা হল দৃ   আর দৃ  – া আর দৃ  িমেল যখন একা  বাধ হেয় যায় তখন 
সটােকই বলেছন অি তা। একা  বাধ হওয়া মােন, া যখন দেৃ র সে  এক হেয় যায়। দরূবীেন 
চাখ লািগেয় িকছু দখিছ, আিম আর দরূবীন েটাই আলাদা। িক  যিদ দরূবীেনর সে  িনেজেক এক 
কের িদই তাহেলই িক  িবপদ। এটাই আমােদর সব থেক বড় সম া। বিু  আর দশিট ইি য়, 
এ েলা সব য , শাে র ভাষায় করণ, এই সব কিট যে র সােথ এক কের করণ আর কতােক এক 
কের ফলিছ। আপিন যখন বলেছন ‘িক হ কমন আছ’? আিম বলিছ ‘ বশ আনে ই আিছ’। আমার 
িক  এখােন কান শঁ নই, আিম িনেজর মেনর সে  িনেজেক এক কের আপনার ে র জবাব িদি । 
িযিন  চত  স া িতিন িনেজেক পেুরা একা  কের িদে ন দেৃ র সােথ। গীতায় বলেছন 
অসি রনিভষ ঃ পু দারগৃহািদষু, স ান, দহ, গািড়, বািড় এ েলার সে  আমরা িনেজেদর একা  
বাধ করিছ। আমরা যিদ একা  বাধ না কির তাহেল আমরা পাগল হেয় যাব। কারণ এই সব অনা  
ব  থেক িনেজেক আলাদা কের  চতে  অব ান করার মতাই আমােদর নই। শশব কাল 
থেক আমরা যভােব িশ ণ পেয় এেসিছ আর জ  জ া র ধের আমােদর য সং ার তরী হেয় 
আেছ, তা হল আিম সব সময় িনেজেক এই কৃিতর সে  জুেড় রাখব। কৃিতেত মন আেছ, দহ 
আেছ, ইি য় সমূহ আেছ আর ব  আেছ, জগৎ আেছ। জুেড় না রাখেল আমরা েত েক মানিসক রাগী 
হেয় যতাম। ধ ু তাই না, িস  পু ষ যখন হেয় যাে ন, তখনও যখন আবার উ  অব া থেক 
জগেতর মাঝখােন িফের আেসন তাঁেকও সব মেন রাখেত হে । ঠা রেক একজন বলেছ, নেরন রাখাল 
এরা সব কােয়েতর ছেল, এেদর উপর কন মন িদেয় রেখেছন। ঠা র বলেছন, ওেদর উপর মন না 
রাখেল কী হয় এই দ া  । ঠা র ওেদর উপর থেক মন তেুল িনেতই িতিন সমািধেত চেল গেলন, চলু 
দািড়, লাম সব সজা র কাটঁার মত দািঁড়েয় গেছ। মন হল সাইেকেলর মত, দাড়ঁ কিরেয় িদেলই 
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পেড় যােব। যত ণ চলেছ তত ণ িঠক থাকেব। মনও িঠক তাই, মন যত ণ কান িকছুর সে  
একা  হেয় থােক তত ণ মন িঠক থাকেব, তা নাহেল মি ে  িবকার এেস যােব।  
 

এই য একা  বাধ এটােকই বেল অি তা। অি তাও একটা শ। আপিন  চত  
আপনােক ক ক  দেব! িক  তাও তা কত ক  পাে ন। কন ক  পাে ন? আপিন ক  পাে ন 
কারণ আপনার ছেলর র হেয়েছ, নয়েতা আপনার ীর কান সম া হেয় গেছ, নয়েতা আপনার ী 
কান কথা নেত চায় না। কথামৃেত ঠা েরর সব বণনা আেছ, ী হয়েতা উপপিত কেরেছ, ছেল 
অবাধ । উপপিত কেরেছ অ  একজন, অবাধ  হেয়েছ অ  একজন, তােত আপনার কী ! িক  
অি তা অথাৎ আপিন এেদর সে  জুেড় রেখেছন সইজ  আপনার এত ক । ধ ুজুেড়ই রােখ না, 
ামী ীেক বেল বা ী ামীেক বেল তিুম আর আিম এক। এটাই অি তা। এই অি তা যিদ না থােক 
তা শরীরই চলেব না, আবার এই অি তাই অ  িদেক েশর কারণ হেয় দাড়ঁায়। 

 

রাগ ও েষর ব াখ া 
 অি তা থেক আমােদর যত ঃখ ক । এই ঃখ-ক  িক েপ আেস? রাগ আর ষ েপ 
আেস। এই রাগ মােন বাংলা রাগ নয়, এই রােগর অথ ভােলা লাগা, র না ক। সেূ  বলেছন 
খা শয়ী রাগঃ।।৭।।। আশয় মােন িবরাট বড় িঢিপ, যমন জলাশয়, যখােন চরু জল ধরা আেছ। 
যখােন খ আ য় পায়, সটােক বলেছন রাগ। থেম ইি য় আর মেনর সােথ িনেজেক জুেড় িদেয় 
এক কের িনল তারপর মেনর মেধ  যা িকছু হেব সটার সােথও িনেজেক এক কের ফলেব। মেনর 
মেধ  যা িকছুই আসেছ তার সব িকছুই হয় খকর না হয় ঃখজনক। য িজিনষ থেক খ বাধ হয় 
সটােকই আমরা আবার পেত চাই, এই য আবার পেত চাওয়া, এটােকই বলেছন রাগ। য 
িজিনষটােক ভাগ কের আবার ভাগ করেত ইে  হয় সটাই খ। আম খেয় বলিছ আিম এই আম 
আবার পেল খাব, মােন আেমর আ াদ আমােক খ িদেয়েছ। আর অ  একটা ফল খেয় আমার 
মুখটা তেতা হেয় গল, এখন কউ ঐ ফলট যিদ পনুরায় িদেত আেস আিম নব না, অথাৎ ঐ ফেলর 
িত আমার এখন ষ এেস গেছ।  

 

সটাই পেরর সেূ  বলেছন ঃখা শায়ী ষঃ।।৮।।। য ব  ভাগ করার পর আর সই ব  
ভাগ করেত চাইেছ না তখনই বঝুেত হেব সখােন ঃখ হেয়েছ। আমরা ায়ই জীবেনর পরুেনা কান 
অিভ তার কথা মেন পড়েলই বিল ‘বাপের! ঐ িদন যন আর না দখেত হয়’। মােন ঐ িদন েলা 
আমার ঃেখর অিভ তােক মেন কিরেয় দয়।  

 

থম  হয় অিবদ া থেক। অিবদ া হতু আমার আসল স ােক ভেুল গিছ। আসল স া 
মােন চত  স া, অিবদ া বশতঃ চত  স া কৃিতর সে  এক হেয় গেছ। কৃিতর সে  এক হেয় 
িগেয় অিনত েক িনত  বেল বাধ হে , ঃখেক খ বেল মেন হে । ি তীয় য িবপযয় আেস সটা 
আেস অি তা থেক। অি তােত া দেৃ র সে  স ণূ এক কের রেখেছ। আপিন শরীেরর সে  
িনেজেক এক কের রেখেছন, তারপর বািড় গািড় এ েলার সে  িনেজেক পেুরাপিুর জুেড় রেখেছন। 
ঠা র খুব সহজ সহজ গ  িদেয় বিুঝেয় িদেয়েছন। পাহােড়র উপর েঁড় ঘর, জার বাতাস  
হেয়েছ। ঘেরর মািলক াথনা করেছ হ ঠা র েঁড় ঘরটােক র া কর। একবার রােমর নােম াথনা 
করেছ, আেরকবার হ মানেক উে  কের াথনা করেছ। তাও শষ পয  বািড় যখন ড়মুড় কের 
ভেঙ পড়ল তখন বলেছ ‘শালার বািড়’। এখােন স ঁেড় ঘেরর সে  িনেজেক এক কের রেখেছ। 
অথচ এক না করেল আমােদর জীবন চলেব না, আমরা পাগল হেয় যােবা। যাগীরা তাই ধােপ ধােপ 
এ েলা থেক িনেজেক আলাদা কেরন। করেত করেত মেনর শি টা এমন হেয় যায় তখন স একা 
থাকেত পাের। সাধরুা আ েম আেছন, সখােন আরও সাধরু সে  থাকেছন বেল তারঁাও াভািবক 
আেছন। তা নাহেল সাধেুদরও মাথা খারাপ হেয় যাওয়ার স বনা থাকেব। অি তা মােন একা  বাধ। 
কার সে  একা  বাধ? দেৃ র সে । পু ষই একমা  চত , চত  বেল িতিনই একমা  জানেত 
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পােরন। আর কৃিত দৃ । পু ষ যখন িনেজেক কৃিতর সে  একা  কের নয় তখন সটােকই বলা 
হয় অি তা। অি তার জ ই আেস রাগ আর ষ। রাগ মােন আসি । যটার িত আমার ভােলাবাসা 
বা আকষণ আেছ সটার িতই আমার আসি  আেস।  

 

মা ষ আবার িবিচ  িবিচ  িজিনষ িনেয় আন  লাভ কের। ামীজীও িঠক এই কথা বলেছন, 
আমরা নানা কার অ তু িবষেয় খ পাইয়া থােক, তাহা হইেলও রােগর য ল ণ দওয়া গেল, তাহা 
সব ই খােট। মূল ব াপার হল স আন  পাে । যমন ডা াির শা  বেল অেনেক িনেজর কে র কথা 
ভাবেত খুব আন  পায়। যত িনেজর ঃেখর কথা বণনা করেব তত তার আন  হেব। ধ ুতাই নয়, 
তার িত যিদ আপিন বশী মন না দন তাহেল স হয়েতা তার হাত কেট দেব, গলা কেট দেব, 
িকছু একটা কের নেব, যােত আপনার attention পায়। আমরা মেন করিছ খুব ঃেখ স বলেছ বা 
করেছ, িক  তা নয়, তার কােছ এটাই খুব আনে র অিভব ি । মা ষ কখনই এমন িজিনষ কের না 
য স ঃখ পায়। কারণ এই সেূ ই বলেছন ঃখা শায়ী ষ, যখােনই ঃখ সখােনই স ষ 
করেব। হাত কেট দওয়ােতা ঃেখর কথা, তাহেল কাটেছ কী কের? স মেন করেছ আিম হাত 
কাটলাম, যার শােক আিম কেটিছ স এবার আমার িদেক তাকােব, আমার িত সহা ভিূতর হাত 
বািড়েয় দেব। মা ষ যখন আ হত া কের, তখনও এই একই মানিসকতা কাজ করেছ। আ হত া 
করার সময় ভােব মের গেল আমার এই ঃখ ঘুেচ যােব। ভােলাবাসার ে  ভােব, আিম মের গেল 
তার কােছ খবর যােব, স এেস আমার মরা মুখটা দখেব, এই ভেবই স আন  পাে । মা ষ 
কখনই এমন কান কাজ করেব না যটােত তার রাগ নই। যখােনই মা ষ খ পােব সখােনই স 
থাকেব, আর যখােন ঃখ পােব সখান থেক স পালােব। থাকাটাও কায আর পালােনাটাও কায। 
এটােকই বদাে  বলেছ অিবদ া, কাম ও কম।  

 

আমার  পেক আিম ভেুল গিছ। আমার া ার উপর অিবদ ার আবরণ এেস গেছ 
বেলই ভেুল গিছ। অিবদ া থেকই কাম বাসনা আেস। কাম আবার ই কার – খ আর ঃখ। খ 
মােন যটা পেত চাইিছ আর ঃখ মােন যটা থেক সের যেত চাইিছ। খ পেত গেল আমােক কাজ 
করেত হেব। যখন একটা িজিনষ থেক পালােত চাইিছ তখনও আমােক কাজ করেত হেব। ঠা া থেক 
আিম পালােত চাইিছ, তার জ  আমার গরম জামা চাই, গরম জামা মােন পয়সা চাই, হীটার ালােত 
হেব তার জ ও পয়সা চাই। পয়সা চাই মােন আমােক কাজ কের পয়সা উপাজন করেত হেব। 
যখােনই কাম সখােনই কাজ। যখােনই কাজ হেব সখােন অিবদ া আরও বাড়েব। অিবদ া বাড়া মােন 
অ ােনর আবরণটা আর মাটা হওয়া। যমিন অ ান আবরণ বাড়েব তখন কাম আর কম বাড়েব। কাম 
ও কম বাড়েল অ ান আরও বাড়েব। শেষ বলেব আমার আর কান িকছুই ভােলা লাগেছ না, আমার 
ি য়জেনর মুখ দখেতও ভােলা লাগেছ না। ি য়জেনর মুখও যখন দখেত ভােলা লাগেছ না, তখন স 
মদ খাওয়া ধরেব। মেদও যখন িকছু হেব না তখন াগ ধর। ােগ চেল যাওয়া মােন অিবদ া চরম 
সীমায় পৗেঁছ গেছ, এখন স িনেজর মেনর সামেনও আসেত চাইেছ না। অ ােনর থম ধােপ মনেক 
িনেয় আন  পায়, তারপেরর ধােপ জগৎেক িনেয় আন  পায়, জগেতর ব েক িনেয় আন  পেত 
চায়। শষ ধােপ িনেজর মনেকও ভেুল যেত চায়, তখন তার গাজঁা চাই, মদ চাই, ভাঙ চাই। তারপের 
াগ, যখােন মি  পেুরাপিুর িনি য় হেয় যাে । তারপর আজ হাক কাল হাক আ হত ার িদেক 

চেল যােব। আ হত ার করার পর স তেযািনেত যােব, তেযািনেত যাওয়ার পর সখান থেক মু  
হেয় কাথাও সাপ িবেছ হেয় জ ােব। সখান থেক আবার তার যা া  হেব। এভােবই কৃিতর 
খলা চলেতই থাকেব, কান িদন ব  হেব না।  

 

অিভিনেবেশর ব াখ া 
 আমরা অিবদ া দখলাম, অি তা দখলাম, খ আর ঃখেকও ব াখ া করা হল, খ আর 
ঃেখর উৎপি  হে  রাগ আর ষ থেক। সব শেষ আসেছ অিভিনেবশ – রসবাহী িব েষাহিপ 

তথা েঢ়াহিভিনেবশঃ।।৯।।। অিভিনেবশ হল জীবেনর িত মম , জীবনেক ধের রাখার আ াণ 
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চ া। খ- ঃেখর খলা, অিবদ া অি তার খলা এ েলা তাও মা েষর মেধ  বাঝা যায়। িক  একটা 
িপপঁেড়র খ- ঃখ হে  িকনা আমােদর জানার উপায় নই। িক  এটা আমরা জািন িপপঁেড় িমি  
িজিনেষর িদেক এিগেয় যায় আর তেতা িজিনষ থেক সের আেস। িক  একটা িজিনষ সম  াণীর 
মেধ  সমান ভােব দখা যায়, সটা হল অিভিনেবশ। তাই না, পাথেরর মেধ ও এই অিভিনেবশেক 
বাঝা যায়। অিভিনেবশ মােন, িনেজেক বািঁচেয় রাখার ই া, আমার আিম টােক বািঁচেয় রাখা। আমরা 
য যতই বিল আিম মের গেলই ভাল, িক  ভাগ  এটাই য আমরা কউই মরেত চাইনা। যিুধি র 
বলেছন পিৃথবীর সব থেক আ য হল আমরা সবাই দখিছ মৃতু  এেস একিদন সবাইেক টেন িনেয় 
চেল যাে  িক  আিম মেন করিছ আমার মৃতু  হেব না, আসেল আমরা িনেজর মৃতু র কথা ভাবেতই 
পািরনা। একটা ছা  িপপঁেড়েকও মারেত গেল সও মরার আেগ একটা মরণ কামড় দেব। এই 
জগেত যা িকছু আেছ েত েকই এই অিবদ ার কারেণ মেন এেকবাের দঢ়ৃ ভােব গঁেথ রেখেছ য 
আিম মরব না। যাঁরা সাধক, যাঁরা িবেবক িবচার কেরন, যাঁরা পি ত তাঁরাও অি তােক, অথাৎ আিম 
বাধটােক ছেড় দন, রাগ- ষেকও ছেড় দন িক  অিভিনেবশেক মােন বেঁচ থাকার ই ােক ছাড়েত 
পােরন না। মা ষ িনেজর স ােনর মাধ েম বেঁচ থাকেত চায়, সইজ  স চায় তার যন স ান হাক। 
বড় বড় মি র কিরেয় নয়, বা কাথাও িকছু দান করার পর পাথের িনেজর নাম খাদাই কের অমর 
হেয় থাকেত চায়।  
 

অিকিমিডস জ ািমিতর উপর অেনক কাজ কেরিছেলন। ীস দেশ এক অপেরর সােথ সব 
সময় লড়াই করেত থাকত। অিকিমিডিস জ ািমিতর িকছু িফগার তরী করিছেলন, আর সই সময় তার 
উপর িকছু লাক আ মণ কেরেছ। িতিন বলেছন ‘আমােক আেগ এ েলা শষ কের িনেত দাও, আর 
আমােক মের ফলার পর এ েলা তামরা ন  কের িদও না’। লাক েলা িঠক তাই করল, িফগার েলা 
তরী হেয় গল আর সে  সে  অিকিমিডসেক শষ কের িদল। জ িমিতর িফগার েলাও তারা মুেছ 
ফলল না। তার মােন যারা বড় গিণত , এেদর আিম  পেুরাপিুর গিণেতর সােথ একা  হেয় আেছ। 
আিম মের যাই তা যাব িক  এই িবদ াটা যন থেক যায়। িক  এখােন দেহর িদক থেকই বলা 
হে । খুব সাধারণ অব ায় বেঁচ থাকার ই াটা থােক দহেক ক  কের। সাধারণ থেক আেরকটু 
উ  অব ায়, িবেশষ কের যখােন িবেশষ সং িৃত থােক, যারা সং তৃ স , দখা যায় তারা 
মৃতু েক ভয় পায় না।  
 

 চীন দশ থম থেকই রাজতে র ারা ভািবত িছল। তেব রাজা বলেত আমরা যমন িবরাট 
মতাশালী ব ি  েপ মেন কির, চীেন সই ধরেণর খুব একটা মতা রাজােদর িছল না। এেকবােরই 

য িছল না তা নয়, মতা তােদরও িছল িক  তার সে  একটা পিরষদ থাকত। আমােদর দেশ যমন 
িনয়ম িছল ি য়রা রাজা হেব আর রাজার ম ী হেব া ণ। চীেনও িকছুটা এই ধরেণর ব াপার িছল। 
অেনকবার এমনও হেয়েছ য চীেন পিরষদ সদ রা রাজােক অেনক কাজ করা থেক িবরত কের বেল 
িদত, আপিন িঠক কাজ করেত যাে ন না। একবার কান পিরষদ বলেছ ‘রাজা য এত মদ পান 
কেরন আর এত মেয়েদর স  করেছন, রাজা িক  এটা িঠক করেছন না’। রাজার কােন যখন এই 
কথা পৗছঁাল, িতিন েন রেগ আ ন হেয় গেছন। পিরষেদ িযিন িছেলন তােঁক রাজা আলাদা কের 
ডেক পািঠেয়েছন। রাজার কােছ হািজর করার পর রাজা তােঁক িজে স করেছন ‘ য রাজার সে  এই 
ধরেণর ঔ ত আচরণ কের তার উপযু  সাজা িক হেত পাের আপিন বলনু’। এখােন এক িবিচ  
পিরি িতর উ ব তরী হেয় গেছ। একিদেক রাজার সে  কউ অভ  আচরণ করেত পারেব না, ঔ ত 
হেয় কথা বলেত পারেব না। আবার অ  িদেক পিরষেদর মতা আেছ রাজা যিদ কান দাষ কের 
পিরষদ সটা রাজােক সচূনা িদেয় দেব। পিরষদ েপ িতিন রাজার দাষ দিখেয় বেল িদেয়েছন 
‘আপিন িক  এটা িঠক করেছন না’। রাজা আবার এটােক ঘুিরেয় িদেয় বলেছন রাজার ব াপাের যিদ 
কউ এই ধরেণর কান ঔ ত কথা বেল তার তখন িক শাি  হওয়া উিচৎ। তখন সই সদ  খুব ভ  
ভােব আর িবনেয়র সােথ বলেছন ‘তােক িচ িচ কের কেট ফলাটাই উপযু  শাি ’। রাজা বলেছন 
‘এই শাি েক যিদ একট ু হা া করা হয়’? ‘তাহেল ওেক গরম তেল পিুড়েয় মারেত হেব’। রাজা 
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আবার বলেছন, ‘এর থেকও যিদ আেরকট ু লঘু করা হয়’। পিরষেদর লাকিট জােনন রাজা তাঁর 
নােমই বলেছন। িতিনও অত  িবনেয়র সােথ, কান তকাতিক না কের এইভােব ধােপ ধােপ নামেত 
নামেত শেষ বলেছন খুব হা া শাি  হেব যিদ তােক এক কােপ কেট দওয়া হয়। তার থেকও যিদ 
হা া করা হয়? তাহেল তােক বেল দওয়া হেব তিুম আ হত া কের নাও। লাকিট আইেন যা আেছ 
সটাই বেল যাে ন। রাজা লাকিটর সততা দেখ এমন চমেক উেঠেছন য তােঁক সে  সে  বেল 
িদেলন ‘আিম তামােক মা কের িদলাম’। পের তােঁক একটা রােজ র ধান কের পািঠেয় িদেলন। 
সততার য একটা মতা আেছ, আমােক একটা দায়ী  দওয়া হেয়েছ আিম সটা পালন করলাম, সই 
মতাটাই লাকিট দিখেয় িদেলন। চীন দেশ ই থেক আড়াই হাজার বছর ধের এই পর রা চেল 

আসেছ, এটাই চীেনর সং িৃত। আমােদর ভারতবেষ সাত আট হাজার বছর ধের বেদর সং িৃত চেল 
আসিছল আর আমরা কেয়ক বছেরর মেধ  সই সং িৃতেক উিড়েয় িদেয় পির ার কের িদেয়িছ। 
মা ষেক দবতার ের িনেয় যাওয়ার জ  একটা সং িৃত আট হাজার বছর ধের জান াণ িদেয় পির ম 
কের গল, আর আমরা িবগত পেনর িড় বছেরর মেধ  মা ষেক ববর বািনেয় িদেয়িছ। চীন দেশও 
তাই হল। ওর এত িদেনর য সং িৃত যখােন obedience িছল ম দ । কেয়কিট লাক এেস 
আদেশর নােম এমন িব ব করল, যারা সং িৃতেক ধারণ কের এিগেয় িনেয় যাি েলন, তােদর সবার 
গলাটা কেট রেখ িদল। দাষ িট িদেকই আেছ। িক  এটাই মূল কথা য, যারা সিত কােরর 
সং তৃবান তারা কখনই মৃতু েক ভয় পায় না। যমন আমােদর স বািহনীর লােকরা, এরা মৃতু েক 

ভয় পায় না। য মৃতু েক ভয় পায় স সং ৃত নয়, কাথাও তার একটা গালমাল থাকেত বাধ । িঠক 
তমিন যারা ভ েলাক তােদর িনকট কউ মের গেল কােঁদও না, যটা হবার সটা হেয়েছ, যটা হেয় 
গেছ সটােক মাথা নত কের মেন নওয়াটাই সং েৃতর পিরচয়।  

 

 ামীজী এই সেূ  অিভিনেবেশর ব াপাের ব াখ া করেত িগেয় অেনক িকছু সে র অবতারণা 
কেরেছন, য েলা আমােদর কােছ খুবই পণূ। ামীজীর ব ব  হল কান াণীই মরেত চায় না, 
এমন িক একটা িপপঁেড়ও মৃতু র আেগ মরণ কামড় দেব। মশােক মারেত গেল পািলেয় যায়। 
যাগসেূ  বলেছন রসবাহী, এরা সবাই বািহত হে । ামীজী খুব সহজ যিু  িদেয় বলেছন, য 
িজিনষটা আেগ থেক আমােদর অ ভব নই, সই িজিনেষর ান আমােদর থােক না। আমরা যিদ নাই 
জািন মৃতু  িজিনষটা িক রকম, তাহেল মৃতু েক আমরা কন ভয় পাই? এই িনেয় আবার খুব যিু তক 
চেল। অেনেক বেলন, য িজিনষটা আিম জািন না, সই অজানা িজিনেষর িত াভািবক একটা ভয় 
থােক, এটােক এনারা বলেছন fear of the unknown। ামীজী এখােন দাশিনক নন, একজন 
আচায েপ বলেছন। যাগ য কথা বলেছ সই কথােকই িতিন িতি ত করেছন। ামীজী বলেছন – 
ভারতবেষ – জীবেনর এই মমতাই পবূসং ার ও পবূজীবন মাণ কিরবার অ তম যিু প হইয়ােছ। 
একটা খুব র উদাহরণ িদেয় ামীজী বলেছন – যিদ একটা মুরগীর িডমেক একটা হােঁসর িডেমর 
সে  রেখ দওয়া হয় আর হাসঁ আর মুরগী যিদ েটা িডমেকই তা িদেত থােক। যখন িডম ফটুেব 
তখন হােঁসর বা া জেলর িদেক ছুটেব আর মুরগীর বা া জিমর িদেক যােব। এটা িক কের স ব 
হে ? সই সময়কার াণীিব ানী যারঁা িছেলন তাঁরা এটােক শরীেরর ধম বলেলন। তারপর সটা 
থেক তারা িনেয় এেলন িডএনএ িথেয়ারী (DNA)। DNA থেক তারা এটােক বলেলন racial 

memory. Evolutionary Psychology বেল একটা নতনু পিরভাষা এেসেছ, এিটও একিট 
অ  ত । সখােন বলেছ ববনু জাতীয় ছাট জােতর বানর আেছ, যারা সাপেক ভীষণ ভয় পায়, 
এমনিক যিদ একটা খলনা সাপও ওেদর মেধ  ছেড় দওয়া হয় তাহেল বানর িল আতে  পািলেয় 
যােব। এইসব Evolutionary Psychologistরা বলেছ এটা স ব হে  due to racial 
memory।  যিদ এেদর  করা হয় এই racial memory কাথায় থােক? তখন তারা কান 
উ র িদেত পােরনা। ামীজী বলেছন এরা ধ ুএকটা পিরভাষা ব বহার করেছ মা  িক  সই শে র 
কান ব াখ া তােদর কােছ নই। িব ানীরা িকছু িদন পের পেরই তােদর িথেয়াির পা ােত থােকন। 

Racial Memoryটাও এেদর নতনু একটা পিরভাষা। এ েলা শ  মা । আেগ বলেতন 
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heridatory, সখান থেক সের এেস বলেত  করেলন genetic, তারপর বলেত  করেলন 
racial memory। িব ানীরা আসেল থেক থেকই একটার পর একটা শ  পাে  যাে । বদাে র 
িথেয়ারী চার পাচঁ হাজার বছর ধের চলেছ, বদা ীরা কখনই তাঁেদর িথেয়ারীেক পা াে ন না। অথচ 
িব ানীরা েত ক িদন িথেয়ারী পাে  যাে । আর পির ার বাঝা যায় এ েলা শ  মা ।  
 

থেম িব ানীরা বলিছেলন পিরেবশ থেক সব আেস, সখান থেক সের এেস বলেত  
করেলন পিরেবশ নয়, এ েলা আেস বংশা েম। তখন যিদ িজে স করা হত heridatoryটা আসেল 
কী একট ু ব াখ া ক ন তা! তখন তার কান উ র িদেত পারেতন না, ডারউন বেল িদেয়েছন 
heridatory, তাই তখন থেক heridatoryই চলেছ। িকছু িদন বােদ বলেত  করেলন িজ  । 
িজ   িথেয়ারীেত কী বলেত চাইেছন সটাই পির ার নয়। আমােদর একটাই , এই িজনটা কন অ   
হয় আর ওই িজনটা কন অ   হয় না। ক া ার িনেয় বলেছন, এই রাগ জেনিটক সম া জিনত। 
অ  িদেক বলেছন িসগােরট খেল ফসুফেুসর ক া ার হয়। িসগােরট খেল যিদ ক া ার হয় তাহেল 
যারাই িসগােরট খায় সবারই ক া ার হওয়ার কথা। আর যারা িসগােরট খায় না তােদর ফসুফেুসর 
ক া ার হওয়ার কথা নয় িক  তাও হে । কন হে ? ওনারা বলেছন িসগােরট খেল িজন   িকছু িকছু 

ে  যটা িদেয় হয় সটা অ   হেয় যায়। এ েলা আর িকছুই নয়, আমােদর বাকা বানােনা িনেয় 
কথা। কািট কািট লাক ধমূপান কের যাে  তােদর অেনেকরই ক া ার হে  না, যারা জীবেন 
ধমূপান কেরিন তােদর অেনকরই আবার ফসুফেুসর ক া ার হে । এনারা িনেজরা যা বলেছন সটা 
িনেজরাও জােনন না কী বলেছন। বদা ীরা পির ার বলেছন তামােদর এ েলা শ  মা , িক  
আমরাও যিদও বা শ  মা  বলিছ তা সে ও আমােদর িথেয়ারী অেনক পির ার। মৃতু েক আমরা এত 
জ  জ  ধের অ ভব কেরিছ, সইজ  আমােদর মেধ  মৃতু র ভয়টা চেল আসেছ, তাই যটা আেছ 
সটােক ধের রাখেত চাইিছ। এটাই যােগর পিরভাষায় অিভিনেবশ। আমােদর জীবেনর যত শ আেছ 
তােক এই পাচঁটার মেধ  ফেল দওয়া হয় – অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ। স াসী 
আবার জীবেনর িতও কান আকষণ নই আর মৃতু র িতও কান আকষণ নই। সাধারণ মা েষর 
বেঁচ থাকার ই াটা বল। অবসাদ  মানিসক রাগীর আবার মৃতু র ই া বল। স াসী েটােকই 
অিত ম কের গেছন। অিভিনেবশেক অিত ম কের যাওয়া মােন অিবদ ােকই অিত ম কের গেছ। 
অিবদ ােক পার না করেল অিভিনেবশেক কখনই পার করা যায় না। 
 

 ামীজী এখােন বলেছন – এখন  এই অ ভূিতটা কার – জীবা ার অথবা কবল শরীেরর? 
এটা আমােদর পবূপু ষগেণর অিভ তা থেক আসেছ আবার শরীেরর মাধ েমও আসেছ। আধিুনক 
িব ানীরা বেল এটা ধ ুতার শরীেরর ধম। িক  যাগী বলেছ – এটা তার মেনর মেধ  একটা অ ভিূত 
েপ িছল আর যা িকনা শরীেরর মাধ েম স ািলত হে । হয়েতা এই েটা মেতর িম ণ থাকেত 

পাের। কননা আমােদর যাগীরা কখনই পবূপু ষেদর অবদান আর ভাবেক অ ীকার কেরন না, িক  
সখান থেক আমােদর খুব সামা ই ভাব আেস। তার থেকও যটা পণূ, তা হল, থেমই বেল 
য, যখন কান আ া কান গেভ যায় আেগ স দেখ নয় এই গভটা আমার পে  উপযু  িকনা। 
যিদ উপযু  না হয় তাহেল ওখােন স বাচঁেবই না। বিশর ভাগ ে  গেভই তারা মারা যায়। আ া 
যিদ ভলু জায়গায় ঢুেক যায় তখন ও ছেড় বিরেয় যায়। সইজ  দখা যায় অেনক িশ  গভাব ােতই 
মারা যায়, অথবা জে ই মের যায়। আসেল জীবা া যখন বেুঝ নয় আিম একটা ভলু জায়গায় এেস 
গিছ, ভলু পিরবাের আমার জ  হেয়েছ, িকছুিদন পের বা া েলা মের যায়, হয় কান ঘটনায় বা 
হঠাৎ কের কান িকছু নই   কের কাে েক একটা রাগ হেয় মের যােব, এ রকম পাচঁ ছয় বছেরর 
অেনক বা ােকই মারা যেত দখা যায়। 
 

 আমােদর ভারতীয়েদর দৃঢ় িব াস য, আমােদর য পবূ পবূ অিভ তা পবূপু ষেদর মাধ েম 
আেস না, আমােদর সূ  শরীেরর মাধ েমই সম  পবূ অিভ তা একটা শরীর থেক আেরকটা শরীের 
চলেত থােক। আপনার আমার ভতের যত রকেমর সং ার, অিভ তা, িৃত জেম আেছ সব এই সূ  
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শরীের জমা থােক আর সম  ৃিতই সূ  শরীেরর মাধ েম একটা শরীর থেক আেরকটা শরীের চলেত 
থােক। যেব থেক সিৃ  হেয়েছ তেব থেক এটাই চলেছ, আর কত িদন এই ভােব চলেব? যত িদন না 
সূ  শরীেরর মুি  হে । 
 

 অিবদ া থেক জ  িনে  েখর িত হৃা, ঃেখর িত ষ আর জীবেনর িত অিভিনেবশ, 
এই িজিনষ িল চরু জপ, ধ ান, তপ া কেরও যায় না। তাহেল যােব িকভােব? এ েলা যখান থেক 
এেসেছ ঠেল সখােন পািঠেয় িদেত হেব। ধ ান জেপর মাধ েম এেদর লূ প েলা ন  হেয় যায়, 
িক  সূ  পটা থেক যায়।  যমন ধ ন লােকর সােথ বারবার আমার ঝগড়া হেয় যায়, ঝগড়া হেল 
আমার মন খারাপ হেয় যায়, এখন যিদ আিম ধ ান করা  কির তাহেল আমার ঝগড়া করাটা ব  
হেয় যােব, িক  ঝগড়া হেল য মন খারাপ হত, সই মন খারাপ হওয়ার ভাবটা থেক যােব।  
 

 রাজেযােগ কাথাও বলেব না য খ ভােলা না ঃখ ভােলা, বলেছ খও শ ঃখও শ। 
খ যতটা ক দায়ক আবার ঃখও িঠক ততটাই ক দায়ক। ঃখ বিৃ েক িনেরাধ হেত দয় না, আর 

মনেক সমািধর িদেক যেত দয় না। আর েখর সম া হল সব সময় ি া লেগই থােক, এই বিুঝ 
আমার েখর িদন চেল গল, এই েখর িদন হয়ত আর আসেব না। এটাই শ। িচ বিৃ েক িনেরাধ 
করার ে  সব থেক বড় বাধা শ। আর এই শ পাচঁিট েপ আেস। এ েলা খুব সূ  েপ 
কাজ কের, এই সূ  পেকই বলেছ সং ার। সিৃ র আিদ কাল থেক আমরা একবার জ  িনি  
আবার মরিছ। কান এক জে র একিট িবেশষ অিভ তা পেরর জে  আসেতও পাের আবার নাও 
আসেত পাের। িক  েত ক জে ই আমােক মরেত হে , মৃতু র অিভ তা েত ক জে ই হে , তাই 
মৃতু র অিভ তা আমার েত ক জে  আসেবই আসেব। কান জে  কউ ছাগল িছল তখন স ঘাস 
খেয়িছল আবার কান জে  িসংহ হেয় জে িছল তখন সই জে  ঘােসর বদেল মাংস খেয়িছল, 
সইজ  একই ধরেণর িৃত ধারাবািহক ভােব নাও থাকেত পাের। িক  একিট িনিদ  িৃত সব সময়ই 
থাকেব, সটা এই মৃতু র িৃত। মৃতু র অিভ তার সং ারিট এেতা বল আর শি শালী য স যত 
বড়ই িব ানী আর পি ত হন না কন কউই এই সং ার থেক বিরেয় আসেত পােরনা। 
 

িত সব আসেল কী 
পেরর সেূ  বলেছন – ত িত সবেহয়াঃ সূ াঃ।।১০।। আেগ বলা হেয়িছল, য 

সং ার িল সূ  েপ আেছ সই সং ার িল জপ, ধ ান কের যােব না, এই সং ার সমূহেক িত সব 
করেত হেব। বিৃ িলেক িনয় েণ আনেত হেল, েশর মূলেক যিদ উৎখাত করেত হয় তাহেল 
িত সব করেত হেব। সব মােন জ  দওয়া। সব যটা হেয়েছ সটােক িত সব করেত হেব, 

অথাৎ তার উৎেস, মােন যখান থেক সব হেয়েছ সখােন তােক ফরত পাঠােত হেব। একটা আলুর 
ব া ফেুটা হেয় গেছ, সব আল ু সই ফেুটা িদেয় বিরেয় যাে । এখন কী করেত হেব? আলু েলােক 
আবার ওই ফেুটা িদেয় ব ার মেধ  ঢুিকেয় ফেুটাটা সলাই কের িদেত হেব, যােত আল ুআর না বিরেয় 
আেস। আমােদর সম া হল আমরা কান সম ার মূেল যেত চাই না। আমরা ভািব সম া থাকেল 
সম াটা দরূ কের িদেলই হেয় যােব। আজকাল ছেল- মেয়রা ম-ভােলাবাসায় জিড়েয় পড়েছ, 
তারপর একজন একজনেক ছেড় িদেলই কা াকািট, গালাগািল, গলায় দিড় কত িকছু হে । এর মূেল 
িক েমর সম া? একটওু না। সম া হল এেদর ভতের িকছু নই, ভতরটা পেুরা ফাপঁড়া। কা র 
যিদ কান ণ থােক, লখাপড়া, খলাধলূা, ছিব আকঁা, গান-বাজনা কান একটা ণ যিদ থােক কখনই 
তারা এসব আলত-ুফালত ুিজিনেষর জ  চােখর জল ফলেত যােব না। যিদ আপিন কা র সম ােত 
সাহায  করেত চান, তাহেল আেগ দখুন ওর সম াটা কাথায় আেছ। সম ার জটটােক যিদ ধরেত 
পােরন, ধরার পর দখুন এই সম ার িনদান হেব িক হেব না। যিদ িনদান থােক তাহেল তােক বলনু। 
আর যিদ কান িনদান না থােক? বলা হয়, য সম ার কান িনদান নই সটা আদেপই কান সম া 
নয়, সটা পিরি িত। ধ ন একিট ছেলর কম বয়েস তার বাবা মারা গেছ, এবার ছেলিটর য সম া 
হেব এই সম ার তা কান িনদান নই। এটা সম া নয়, এটােক বেল পিরি িত। পিরি িতর কখন 
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িনদান হয় না। পিরি িতেক পিরি িত অ যায়ী য ভােব মাকািবলা করেল সামলােনা যােব সটাই 
করেত হয়।  

 

আমরা কানটা পিরি িত আর কানটা সম া বঝুেত না পের েটােক িমিশেয় ফিল। 
সম ােক মেন কির পিরি িত আর পিরি িতেক মেন কির সম া। সম ার িনদান মােনই সম ার 
গাড়ায় যেত হেব। যাগ বলেছ যত ণ আপিন সম ার গাড়ায় িগেয় ঘা না িদে ন তত ণ আপনার 
সম া িমটেব না। বাইেরর সমুে  ঝড় উঠেল আমরা য িবশাল িবশাল ঢউ দিখ, ওই একই ঢউ 
আমােদর সবার মাথার মেধ  উঠেছ আর পড়েছ। এই ঢউেক শা  করার কান পথ নই। জল আেছ 
বাতাস আেছ, ঝড় উঠেব আর ঢউও উঠেব। তাহেল কী করেত হেব? জলটােকই ছঁেচ পির ার কের 
দাও। অগ  মুিন যমন পুেরা সমুে র জল পান কের িনেয়িছেলন, সই রকম তামার ভতেরর সব 
জল পান কের নাও। সম াটাই উিড়েয় দাও, তাহেল আর ঝড়ও উঠেব না, ঢউও উঠেব না। কীভােব 
করেব? ত িত সবেহয়াঃ সূ াঃ।  

 

কাথা থেক আমােদর জীবন  হেয়িছল সটা ছেড় িদেয় আমােদর বা ব জীবেনর িদেক 
দিৃ  ফরান। একজেনর সােথ আপনার দখা হল, িতিন আপনার সােথ িমি  ব বহার করেলন। এটা 
অত  লূ িজিনষ। এই লূ িজিনষটা সামেন থেক চেল গল। িতিন িমি  ব বহার কের চেল গেলন, 
মােন লূ িজিনষটা সের গল। িক  তার য একটা সং ার – আহা! লাকিটর ব বহার িক িমি ! এই 
িমি  ব বহার আপনার মেনর উপর একটা দাগ ছেড় িদেয় গল। আপনার একটা ভােলা অ ভিূত এেস 
গল। আপিন তখন আবার পা া ওই লাকিটর সােথ খুব র ব বহার করেলন। এই য আপনার 
ভতর থেক একটা িতি য়া এল, এই িতি য়াও আপনার ভতের অত  একটা সূ  ছাপ ছেড় 
িদেয়েছ। পের আবার যখন লাকিটর সােথ দখা হেব, এই য সূ  ছাপটা িছল এটাই এবার ঢউ হেয় 
বিরেয় এেস কােয পিরণত হেব। আপনার ব বহারটা লূ, এই লূটাই সূ  হেয় আপনার মেনর 
ভতের একটা ছাপ ছেড় িদে । এ েলাই জেম জেম একটা ভ সং ার তরী হেয় যাে । সইজ  
একজন ভ  স া  বািড়র লােকর আচার ব বহার আর ঝপুিড় বািড়র িন  নীর লােকর আচার 
ব বহার কখনই এক রকম হেব না। কারণ, লূ কাজ য েলা স কেরেছ স েলা এেকবােরই অ  
রকম, কের কের তার সম  ভ সং ারটাই ন  হেয় গেছ। এবার মেন ক ন রল লাইেনর ঝপুিড় 
থেক একটা খুব বােজ ছেলেক তেুল িনেয় িহমালেয়র কান হায় অেনক িদন রেখ দওয়া হেয়েছ। 
এবার তার তা লূ িকছু থাকেছ না, কা র সােথ কথা বলেত পারেছ না, কান আেজবােজ কাজ 
করেত পারেছ না। এরপর িকছু িদন পর তােক আবার তার জায়গায় িফিরেয় আনা হেয়েছ, এবার কী 
হেব? যমন আেগ িছল আবার িঠক তমনই থাকেব। েুল িশ করা  ুবা ােদর শাি  িদেল বা ারা 
কী পাে  যােব নািক, কখনই যায় না। ওরা কখনই মেন কের না য আিম দাষ কেরিছ বেল শাি  
পাি , মেন কের আিম ধরা পেড় গিছ বেলই সাজা পাি , এবাের আরও সাবধােণ িুম করেত হেব 
যােত ধরা না পেড় যাই। কারণ ওর ভতের িুমর সং ার তরী হেয় আেছ। যাগ বলেছ, এই সূ  
সং ার িলেক নাশ করা যায় না। এমনিক ধ ান কের বা সমািধ হেয় যাওয়ার পেরও এ েলার নাশ 
করা যায় না। আমরা বলেত পাির ঠা েরর খুব জপ করেল চেল যােব। না, তাও যােব না। সং ার েলা 
কান িদন যােব না, ও েলা থেকই যােব। নাশ করার একটাই পথ – িত সব। যখান থেক 
এেসেছ সখােন তােক ঢুিকেয় দাও।  
 

লূ িজিনষেক নাশ করা খুব সহজ। বাইের থেক য বিৃ িল উৎপ  হে  ধ ােনর ারা 
িনেজর মনেক বিুঝেয় বিুঝেয় সই লূ বিৃ র কাশ িলেক ন  কের বা আটেক দওয়া যায়। যমন 
ধ ন একজন িবেশষ কাউেক দখেলই আমার মেন উে িজত হেয় ওেঠ। এখন িদেনর পর িদন 
তঃ বৃ  হেয় ধ ান কের যাি  আর মনেক ধীের ধীের বাঝাি  আিম িক  ওর িত আর রাগব না, 

ওেক দেখ আিম আর উে িজত হব না। এইভােব মনেক এতটাই জার কের িনয় ণ করেত পারব য 
এরপর আর ঐ িবেশষ লাকিটেক দখেল আিম আর উে িজত হব না, িক  ােধর বিৃ টা যেহত ু
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ভতের সূ  েপ থেক যােব, সইেহতু এখন অ  কাউেক দেখ রেগ যাওয়ার ব াপারটা াভািবক 
ভােব থেক যােব। াধ বিৃ  আেস রাগ আর ষ থেক। য জায়গায় আসি , ভােলাবাসা আেছ সই 
জায়গা থেক সিরেয় িনেয় এেল বা ভােলাবাসােত কউ বাধা িদেল তখন তার িত াধ হেব।  তাই 
এই য াধ বিৃ , এর পছেন রেয়েছ িক  রাগ আর ষ। আবার রাগ আর েষর মা হল অিবদ া। 
এই য অি তা, আিম বাধ এরও মা অিবদ া। বলা হে  ধ ান কের কের এই াধ বিৃ েক নাশ 
করেত পারেবন না। তেব িকভােব নাশ হেব? যখান থেক এই াধ বিৃ  এেসেছ তার উৎেস তােক 
ঠেল ঢুিকেয় িদেত হয়। আবার িকছু িজিনষেক বাঝা যায় য এটার এখান থেক জ  হেয়েছ, মেনর 
শি েত সটােক তার উৎেস ঠেল িদেত হয় – রাখ িনেয় বলেত হয় ‘আিম ওটােক ওখান থেক 
িকছুেতই আর আসেত দেবা না’। অ েদর এক ধরেণর লািঠ থােক, সই লািঠ টানেত টানেত ল া 
হেয় যায়, যখন ছাট করেব তখন একট ুএকট ুকের ঢুিকেয় ঢুিকেয় লািঠটােক ছাট করেত হয়। মেনর 

ে ও এই একই িজিনষ করা হয়। যটা থেম আেছ সটােক ি তীয়টােত ঠেল দেব, আবার 
ি তীয়টােক তার মার কােছ ঠেল দেব। তার মােক আবার তার মার কােছ পািঠেয় িদেত হেব। 
 

আসেল পু ষ বা  চত  িনেজেক িচে র সে  এক কের রেখেছন। একটা র পয  ধ ান 
ও সমািধর ারা এই সং ার েলােক আটকােত পাির, িক  সই েরর পের আর আটকােনা যায় না। 
িচে র মেধ  সব সং ার েলা জমা হেয় আেছ, পু ষ এই িচে র সে  একা  বাধ কের আেছ বেল 
এ েলা যায় না। এই িচ েকই যত ণ নাশ না কের দওয়া হয় তত ণ কান পথ নই। ধ ান যখন 
করা হয় তখন তা িচে র সাহােয ই করা হয়, যার ফেল সিবতক, সিবচার সমািধ হেলও এই 
সং ার েলা যােব না। আমরা মেন করিছ ঠা েরর সাদ খেল, চরণামৃত পান করেল সব চেল যােব। 
িক  সং ার িকছুই পা ায় না। সইজ  রাজেযাগ পড়েল সবারই মাথাটা খারাপ হেয় যায়, কারণ 
রাজেযাগ দিখেয় িদে  তিুম কান জায়গায় দািঁড়েয় আছ। এখােন কান চালািক, চালবাজী চলেব না, 
রাজেযােগ এেস সব ধরা পেড় যােব। অি তাই আঠার মত পু ষেক িচে র সে  জুেড় রেখেছ। িচে র 
সং ার কখনই যােব না, কারণ এটাই িচে র ভাব। সইজ  পু ষ আর সং ার একসােথই চেল। 
সং ার থাকেলই তার ব বহার আসেব। ব বহার থাকেলই তার পনুজ  হেবই, কউ আটকােত পারেব 
না। আপিন যাই ক ন, আপনার ব বহার পাে  িনন, যতই জপ-ধ ান ক ন, ঠা েরর নাম ক ন, 
সং ার আপনার কান িদন পা ােব না। এমনিক সমািধ হেয় গেলও পা ােব না। সং ারেক 
পা ােনার একটাই পথ কাযেক কারেণ লয় কের দাও, তার মােন যখান থেক এেসেছ সখােন তােক 
পািঠেয় দাও। যত ণ পু ষ িনেজর েপ অবি ত না হে  তত ণ এ েলা থাকেব।  
 

 এবাের বলেছন ধ ান করেল িক হয় – ধ ানেহয়া  বৃ য়ঃ।।১১।। বাইেরর উ ীপনা থেক 
ভতের য তর িল উঠেছ এ েলােক ধ ােনর ারা শিমত করা স ব। আমােদর এই লূ শরীরেক 
রাজেযাগ কান ই দয় না। এই শরীেরর পছেন য সূ  শরীর রেয়েছ সটাই যােগর আসল 
শরীর। যাগীরা এই েটা শরীরেক  আলাদা দেখন – এটা আমার লূ শরীর আর এটা হল 
আমার সূ  শরীর। একজন যাগীর কােছ যটা সব থেক  তা হল এই সূ  শরীরটােক নাশ 
করা। লূ শরীেরর কান মূল ই যাগীর কােছ নই। ধ ােনর ারা য কান িজিনেষর লূ অিভব াি েক 
আটেক দওয়া যায়। ভােলাবাসা, ঃখ, াভ, অিভমান এই ধরেণর যত রকম মেনর বিৃ  আেছ, আর 
এ েলার য বাি ক কাশ আেছ স েলােক ধ ােনর ারা িনেজর বেশ িনেয় আসা স ব, িক  ধ ােনর 
ারা সং ার িলেক িনয় েণ আনা যােব না। লূ পটা চেল যােব িক  সূ  পটা থেক যােব। আমার 
কান ি য়জন মারা গেছ, তার লূ পটা সামেন থেক সের গল। িক  ে  সই ি য়জন আসেছ, 
িৃতেতও আসেছ। তাহেল য লূ আমার সম া সিৃ  করেছ, সই লূ থেক আিম কীভােব বেরাব? 

ধ ান করেল লূ প থেক সের আসা যায়। েূলর সােথ আমােদর গভীর সম া জিড়েয় আেছ, যিদও 
আমরা খুব হা া কের সব িকছু িনেয় থািক, িক  িজিনষটা অত হা া কের নওয়া যায় না। মূেল 
রেয়েছ সং ার, যা এেকবাের সূ  অব ায় রেয়েছ। সখান থেক আসেছ িবচার বা ভাবনা, সই 
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িবচােরর বিহঃ কাশ হে  বাইেরর জগেত। যমন য চিুর করেছ, চিুর করাটা তার বিহঃ কাশ। িক  
তারও আেগ তার মাথায় ঘুরেছ আমােক চিুর করেত হেব। তারও পছেন রেয়েছ সং ার। আমরা তার 
বিহঃ কাশেক আটেক িদেত পাির, তার মেন য চিুর করার িবচার উঠেছ সটােকও আমরা আটেক 
িদেত পাির। িক  তার সং ারেক আমরা পা ােত পারেবা না। এরও গভীের য সং ার রেয়েছ সটা 
হল এই অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ। এই পাচঁটা মূল কান িদন যােব না যত ণ না 
পর পর এ েলােক ঢুিকেয় শেষ অিবদ ােত িনেয় িগেয় দাড়ঁ করােনা যায়। এখােন বিৃ েকও বিহঃ কাশ 
বলা হে । একজন বলেছ আমার চিুর করার বলতা আেছ। থেম সই জায়গা থেক তােক সিরেয় 
আনেত হেব যখান থেক স চিুর করেছ। িক  মেন ভাবনা উঠেত থাকেব। মেন য ভাবনা উঠেছ 
সটােক ধ ান কের কের আটেক দওয়া যায়। িক  তার সং ারটা থেক যােব। সং ার যােব এই দশ 
ন র সেূ , িত সেব। িত সব যােগর একটা খুব পণূ ত । এটােকই পেরর সেূ  টেন িনেয় 
আেলাচনা করেছন। 
 

কমাশেয়র ধারণা 
 এই সূে র মেধ  িহ  ধেমর পনুজ বাদ ও কমবােদর বীজ লিুকেয় আেছ  – শমলূঃ 
কমাশেয়া দৃ াদৃ জ েবদনীয়ঃ।।১২।।। এখােন ‘কমাশয়ঃ’ এই শ িটেক ব বহার করা হেয়েছ, 
‘কমাশয়ঃ’ মােন কম+আশয় = কমাশয়ঃ। এই একিট শে র মেধ  িহ  ধেমর অেনক িকছু লিুকেয় 
আেছ। আশয় মােন যখােন জমােনা হয়, যমন জলাশয়, জলেক যখােন ধের রাখা হয়। কমাশয় মােন 
যখােন কম জমা আেছ, কেমর পু র বলা যেত পাের। সিৃ র  থেক এই াে র যত াণী 
আেছ, সই এ ািমবা থেক  কের দবতা পয  সবাইেক তার িনেজর িনেজর কমাশয়েক 
জ জ া ের বহন কের চলেত হয়। কমাশেয় সম  ািণর িনেজর িনেজর যত কম আেছ সব জমা 
থােক। িক  Dead Matter বা জড় পদাথ বেল যােক জািন তােদরই ধ ুকমাশয় থােক না।  
 

 এবাের আেরা িব তৃ কের বলা হে । আমরা ধের িনি  েত ক মা ষ তার িপেঠ একটা ব া 
িনেয় চলেছ। এই ব ার মেধ  িক রাখা আেছ? সই সিৃ র আিদকাল থেক যা িকছু কেরেছ, সব িকছু, 
ভােলা যা কেরেছ, ম  যা কেরেছ, ভােলা-ম  িম ণ যা কেরেছ, আবার ভােলা-ম  কানটােতই 
পড়েব না এই ধরেণর যা িকছু কেরেছ, সম  কম বীজাকাের কমাশেয় জমা হেয় আেছ। বীজাকার মােন 
সূ  হেয় পেড় থােক। যিদ বেল একটা গােনর িসিডেত গান কাথায় লখা আেছ? বলেত হয় ওর 
মেধ ই লখা আেছ। িসিডেত লূ আকাের গান খঁুজেত গেল কাথাও পাওয়া যােব না, অথচ পেুরা 
গানটাই ঐ িসিডর মেধ  রেয়েছ। েত ক াণীর য কমাশয় এিটও িঠক এই রকম। আ রেণর পর 
আ রণ ঐখােন সািজেয় রাখা আেছ। আিম যা িকছু করিছ, আিম যিদ আপনােক মেন মেন গালাগািল 
িদই আর মেন করিছ আপিন তা জানেত পারেলন না, িক  ঐ য িচ া করলাম আপনােক গালাগাল 
দওয়ার, সটাই সং ার েপ পিরণত হেয় ঐ কমাশেয় চেল গল। এই কমাশেয়র কান ধরেণর 
িবকার নই, কান তাড়া েড়া নই, অ ল েযাগ ও পিরি িতর জ  স চপুচাপ অেপ া কের ওই 
ভােব পেড় থাকেব।   
 

দৃ  জ  আর অদৃ  জে র যত কমবীজ সবই এই ভােব বীজকাের কমাশেয় পেড় থাকেব। 
অদৃ  জ  বলেত এখােন েটােকই বাঝাে , আেগর আেগর জে  য েলা হেয়েছ স েলাও অদৃ  
জ  আর সামেন য জ  আসেছ সটাও অদৃ  জ । যা িকছু করা হেয়েছ তার অেনক িকছু এই জে  
বেরােব, অেনক েলা আেগর জে  বিরেয় গেছ আর অেনক েলা আগামী জে  বেরােব। এখােনই 
যাগদশেন পনুজ বাদ অত  পণূ ভিূমকা পালন কের। পনুজ বাদ সিরেয় িদেল যাগদশন আর 
দাড়ঁােত পারেব না। কারণ যাগদশেনর অেনক িকছু পনুজে র উপর দািঁড়েয় আেছ। যাগদশন বেলই 
দেব তিুম মান আর নাই মােনা তােত আমার িকছু যায় আেস না, িক  এটাই বা ব।  

 

 দৃ  জ  মােন বতমান জ , এখন য জে  আিম আিছ। অদৃ  জ  মােন য জ টা 
ভিব েত আসেব এবং য জ েলা আিম পিরেয় এেসিছ। কমাশেয় যত বীজ পেড় আেছ সব বীজই 
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একিদন না একিদন বেরােবই। েত কিট িচ া যটা মেন মেন িচ া কেরিছল, েত কিট কম যটা 
করা হেয় গেছ, সব আবার িফের আসেব। আমরা মেন করিছ আিম একটা খারাপ কাজ করলাম কউ 
দখেলা না, কউ জানেত পারেলা না, আিম বেঁচ গলাম। আমােদর যখন থেক ান হেয়েছ তখন 
থেক েন আসিছ অ যামী সব দখেছন। রাজেযাগ িক  অ যামী বেল িকছু মােনও না আর জােনও 
না, রাজেযাগ িব াস কের এই কমাশয়েক। আমােদর জীবেন যা িকছু এখন হে , যা িকছু ঘেট চেলেছ 
সবই এই কমাশয় থেক হে ।  
 

 ামীজী বলেছন যখনই কান িকছু কম করা হল, সই কমটাই আমােদর িচে  একটা দাগ 
রেখ যায়, ঐটাই বীজাকাের কমাশেয় সি ত থেক যায়। বীজাকাের আেছ মােন িচ া েপ খুব সূ  
হেয় জেম থােক। অ ল পিরি িত আর উপযু  পিরেবেশ ঐ সূ  বীজাকাের যটা িছল, সটাই একটা 
িবরাট বােনর জেলর তােড়র মত বিরেয় আেস। যাঁরা জপ-ধ ানািদ কেরন তাঁরা এ েলা আেরা ভােলা 
বঝুেত পােরন। বেস ধ ান করেছন, হঠাৎ কান কারণ নই িক  একটা চ  রাগ এেস গল, কান 
কারণ নই পেুরা শরীরটা াধ বিৃ েত আ েনর মত লেত  করল। কাথা থেক এই াধ বিৃ  
এেলা? কাথা থেকও আেসিন, ভতের জ -জ া েরর য াধ বিৃ িল কমাশেয় সি ত হেয় আেছ, 
একট ুরা া পির ার পেয়েছ সই েযােগ সখান থেক বিরেয় এেসেছ। এখােন যটা জমা হয় তা 
ঘটনামূলক েপ জমা হয় না, একটা ছাপ থেক যায়। আমরা এই ঘের বেস আিছ। এখন এই ঘেরর 
একটা ছিব তুেল িনেয় সই ছিবটােক ছাট কের কের একটা িব  আকাের সটােক রেখ দওয়া হল। 
ই টারেনেট গল   আথ বেল একটা ওেয়বসাই   আেছ, যখােন পেুরা িবে র ছিব ছা  কের পেয় ট 
সাইেজ রাখা আেছ। যমন যমন ম াগিনফাই করেত থাকেব তমন তমন সটা বাড়েত থাকেব, আর 
বািড়েয় বািড়েয় বলড়ু মেঠর চড়ূা পয  দখেত পাওয়া যােব। কমাশয় িঠক এই ল   আেথর মত, 
এেকবাের পেয় ট সাইেজ সব িকছু জমা রেয়েছ। যখনই কান অ ল েযাগ পােব তখনই বু   কের 
বিরেয় আসেব।  

 

 ব াসেদেবর এক িশ  িছেলন, একিদন তারঁ েদব ব াসেদবেক বলেছন ‘ েদব! আিম 
কাম জয় কের িনেয়িছ’। ব াসেদব বলেছন ‘না না, ও ভােব কােমর ব াপাের কখনই িনি ত হেয়া না’। 
িশ  তাও খুব দৃঢ়তার সােথ জার িদেয় বেল যাে ন ‘আিম িঠক উপলি  করেত পারিছ য আমার 
কাম জয় হেয় গেছ, কাম আর আমােক িকছু করেত পারেব না’। িশে র িব ােসর উপর ব াসেদব িক 
আর বলেবন, বলেছন ‘তা বশ কথা, খুব ভােলা খবর’। একিদন সে  বলা চ  বিৃ  পড়িছল। 
ব াসেদব সিদন আ েম িছেলন না। এক রী যবুতী ঐ বিৃ র মেধ  আ েম এেস ব াসেদেবর 
িশে র কােছ একট ুআ য় িভ া করেলন। িশ েতা িকছুেতই মেয়িটেক আ য় দেবন না, রেগেমেগ 
এেকবাের তািড়েয়ই িদি েলন। মেয়িট খুব আত ভােব আ িত িমনিত কের বলেছ ‘এই বিৃ র মেধ  
তায় আবার অ কার হেয় গেছ এখন আিম একা একা কাথায় যােবা! আজেকর রাতটু  একট ুআ য় 
িদন, কাল ভার হেতই আিম এখান থেক চেল যাব’। িশ  তখন তােক আ েম ঢুিকেয় বলেছন ‘িঠক 
আেছ তিুম ঐ কাণিটেত চপুিট কের বেস থাকেব’। এরপর আরও চ  জাের বিৃ   হল, অ কার 
খুব তী  হেয় এেসেছ। িশ  িজে স করেছ ‘তিুম কাথা থেক আসিছেল, আর এত রােত কাথায় 
যাি েল’? এই ভােব একটা কথা হল, সটা থেক আেরা েটা কথা হল। এইভােব অেনক কথা হেত 
হেত সব শেষ িগেয় িশ  বলেছ ‘তিুম আমােক িবেয় করেব’? মেয়িট বলেছ ‘িক কের িবেয় করব 
আপনােক, আপিন হেলন চারী, সাধু-স াসী মা ষ, এখন বলেছন বেট তেব িদন পের তা 
আমােক ছেড় চেল যােবন’। িশ  বলেছন ‘না না আিম তামােক কান িদনই ছাড়েবা না, আিম 
তামােক কথা িদি ’। তখন মেয়িট বলেছ ‘আিম িব াস কির না, তেব আপিন যিদ িদিব  খেয় 
আমােক কােঁধ িনেয় সাতবার এই ঘরটা পির মা করেত পােরন তাহেল আিম িব াস করেত পাির’। 
তখন িশ  মেয়িটেক কােঁধ বিসেয় িদিব  খেয় বলেছ ‘আিম তামােক কান িদন ছাড়েবা না’। িদিব  
খেত খেত িশ  পির মা করেত  কেরেছ। একবার কের পির মা কের িদিব  খাে  আর িশে র 
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মাথায় চ  জাের একটা কের চািট পড়েছ। িশ  অবাক হেয় ভাবেছ আমার মাথায় ক চািট মারেছ! 
তখন দেখ ব াসেদবেকই কােঁধ কের িশ  পির মা কের চেলেছ। ব াসেদব বলেছন ‘শালা, তইু নািক 
কাম জয় কেরিছস’। ব াসেদবই ঐ মিহলার প ধের িশে র ভলু ভা ােত এেসিছেলন।  
 

 এটা একটা ছা  কািহনী হেত পাের, িক  এই ছা  কািহনীটাই কমাশেয়র আসল রহ টােক 
ধিরেয় িদে । কমাশয় য িকভােব মা ষেক কাথায় িনেয় চেল যায় কউ বঝুেতই পােরনা। 
ব াসেদেবর িশে র এই কািহনীই এই কমাশেয়র সা ী িদে ।  
 

 একজন মহারাজ, উিন চ  ত াগী, তপ ী, এত ভােলা সাধ ু য সবাই তােক অত  া 
কের। িকছু িদন ধের উিন ডাইিনং হেল সাধেুদর পঙি েত খেত আসেছন না। খবর িনেয় জানা গল 
উিন ইদািনং িবিভ  ভ েদর বািড়েত যেত  কেরেছন। এই রকম বশ কেয়ক িদন চলার পর 
একিদন এক িসিনয়র মহারাজ ডেক িজে স করেছন ‘ তামােক সারাটা জীবন কান িদন কাথাও 
মেঠর বাইের যেত দিখিন, মেঠর বাইের তিুম কান িদন কাথাও যেত না, আর এখন এই বেুড়া 
বয়েস ভ েদর বািড়েত ভা ারা খেত যাওয়া  করেল কন’? উিন বলেলন ‘তখন ইে  করত না, 
এখন ইে  করেছ তাই যাি ’।  
 

 এটাই সিঠক উ র। তখন তার ইে  করত না, অথাৎ তাঁর কমাশেয়র মেধ  য বীজ িল তখন 
িুটত হি ল, য সং ার েলা ফল সব করিছল স েলা িছল ত ােগর। তাই বেল িক এখন তাঁর 

ত াগ চেল গেছ? এেকবােরই যায়িন। িতিন িতিদন য িদনিলিপেত এত িদন চলিছেলন, ভার 
িতনেটর আেগ িবছানা ত াগ, তারপর সই থেক মি র যাওয়া, সবা করা, এত কাজ করেছন, এই 
বয়েসও পণূ িন ার সে  এখনও কের যাে ন। িক  তার মেধ  য অ  আরও সং ার িছল স েলা 
এখন সামেন আসেত  কেরেছ। এই িজিনষ েলা গৃহীেদর ে  কম হয়, িক  সাধ ুস াসীেদর 

ে , িবেশষ কের যারঁা খুব জপ ধ ান কেরন তাঁেদর হঠাৎ কের এমন একটা তাড় আেস, আর ঐটাই 
বশ িকছু িদন ধের চলেত থােক। চলেত চলেত ঐটা শষ হেয় িগেয় আবার অ  ধরেণর আচরণ 
চলেত  কের। এর মূল হে  কমাশয়। কা র কমাশয় ধীের ধীের ফল সব কের, কা র ে  
খুব ত গিতেত বেরােত থােক, ত গিতেত বেরানটা আবার অেনক িকছুর উপের িনভর কের। 
 

 এই কমাশেয়র শকড় আবার সই পাচঁিট ব ন প েশ – অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ 
আর অিভিনেবশ। এই পাচঁটার মেধ ই যত আমােদর কমাশয় জেম রেয়েছ। আমরা যা িকছু করিছ তার 
মূেল এই পাচঁটা িজিনষই আেছ। আিম িনেজর াণ র া করেত চাইিছ, আিম কা র সােথ জিড়েয় 
রেয়িছ, আমার খ- ঃেখর বাধ হে । আর সব িকছুর পছেন আেছ অিবদ া, অিবদ া মােন িনেজর 

পেক ভেুল যাওয়া। এই পাচঁটােক যিদ বট বেৃ র শকড় মেন করা হয় তাহেল বেৃ র একমা  ফল 
হল এই কমাশয়। এই পাচঁিট িদেয় স তার রস সং হ করেত থােক। অিবদ ার কারেণ আমরা িকছু 
করিছ, রাগ ও ষ বশতঃ আমরা িকছু িজিনষ করিছ ইত ািদ, আর সম  ব াপারটা এই কমাশেয় জেড়া 
হেত থােক। যমন একটা জলাধার আেছ আর পাচঁটা পা  লািগেয় পাচঁ জায়গা থেক ঐ জলাধাের 
জল ভরা হে । সম  কমাশয়টাই শযু , এখােন যা িকছু আেছ সবটাই শ, ভােলা বেল িকছু 
নই। যটাই আেছ সটাই একটা িতব ক। কন িতব ক? কারণ এর সবটাই সম  েশর মূল। 
কা র বািড়র লােকরা হয়েতা খুব ভােলা, ব  ুভাগ  খুব ভােলা, টাকা, পয়সা, শরীর, া , প সবই 
তার ভােলা। িনেজর ছেলেক দেখ মা ষ কত খ পায়, নািতেক দেখ দা -িদিদমারা কত আন  
পায়। িক  যােগর দিৃ েত এই সব িকছুই শ। কারণ এই িজিনষ িল থেক একটা িজিনষ যিদ চেল 
যায় তখন স ভে  পড়েব। য িজিনেষ আসি  সটাও শ আর য িজিনষ থেক পালাি  সটাও 

শ। বদাে ও বলেছ খ ঃখ েটাই ব ন, আর যােগ বলেছ েটাই শযু । সম া হল, যখনই 
ভােলা িকছু পাি  তখনই ই া হয় আেরকট ু পেল হত। সইজ  বলেছন, যখনই মা ষ কান িকছু 
ভাগ কের তখনই তার চািহদা বাড়েব। ভাগ করা মােনই চািহদা বাড়া। চািহদা বাড়া মােনই আজ 
হাক িকংবা কাল হাক অশাি  িনেয় আসেবই আসেব।  
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িকছু িকছু সিত কােরর শ আবার িকছু িকছু শ  থােক, িক  সবটাই শ। সইজ  
বৗ  ধম বেল – ঃখং ঃখং সবং ঃখ  । যখনই আিম কান একটা িজিনষেক ভাগ করেত চাইিছ, 
য কান িজিনষ, মেন ক ন আমার কান নশা নই, ধ ুএই মাহনবাগান আর ই েব েলর খলা 
দখা ছাড়া আর কান নশা নই, যখনই কাথাও ম াচ হেব তখনই ইে  করেব মােঠ যেত। তার 
জ  িটিকট যাগাড় করেত হেব, এিদেক ওিদক যেত হেব, িটিকট না পাওয়া গেল এটা সটা করেত 
হেব। য কান একটা ভােগর বাসনা থাকেলই এই একই ভােব দৗড়ােদৗিড় করেত হেব। থেমই 
আেস তৃ া, তৃ া এেস গেলই নানা সম া এেস গল। আমরা সবাই এই রকম গভীর সম ার মেধ  
ডুেব রেয়িছ – তার একমা  কারণ এই পাচঁিটই িব প শ।  
 

 য কাজই করেত যােব ভতেরর এই সং ার িল তখন কাজ  কের দেব। আমরা য সব 
সময় বিল িক আর করব সব কমফল, িক  এই কমফল িল কের িক, একটা কম করল সটা একটা 
মেনর মেধ  ছাপ রেখ সং ার েপ চেল গল, সং ার েপ চেল িগেয় ওটা সে  সে  িক  ফল 
সব করেব না, অেনক িদন ওখােন পেড় থেক অেপ া করেত থােক। যখনই অ ল আর উপযু  

পিরেবশ পেয় যােব তখনই তেড়ফুেড় বিরেয় আসেব। সং ােরর ে  িকছু িকছু সং ার থােক খুব 
শি শালী আবার িকছু িকছু সং ার থােক বল। ম িৃতেত আেছ অিত গিহত কম, এই অিত গিহত 
কম যিদ কের তখন এই কেমর সং ার েলা বশী িদন বেস থাকেব না, খুব তাড়াতািড় ফল িদেত 

 কের দেব। মারা ক িবষা  সাপ যিদ দংশন কের তাহেল সে  সে  তার মৃতু  হেয় যােব। আর 
যিদ অ  িবষা  সােপ দংশন কের তখন অত তাড়াতািড় মরেব না, আে  আে  স মৃতু র কােল 
ঢেল পড়েব। িকছু িকছু কেমর ফল দরীেত সব কের, কতিদেন করেব বলা যায় না। যমন ধ ন 
কউ খুন করল, কউ যিদ কাউেক মারা ক ভােব ঠিকেয় স ি  আ সাৎ কের িনল, কাউেক যিদ খুব 
ক  দয় মােন এমন ক  িদেলন তার সব িকছু ন  হেয় গল, তখন এই কেমর ফল িল বিশ িদন 
বেস থাকেব না, এই জে ই নয়েতা িঠক পেরর জে ই এই ধরেণর কেমর ফল েলা সব করেত  
কের দেব। আবার এমন িকছু হা া কম আেছ য েলার ফল হয়েতা দশ জ  িকংবা আেরা অেনক 
জে র পর ফল সব করেত  করেব। এখন হয়েতা এমন কান িকছু হেয় গল যার জ  স 
ভাবেছ এটা কাথা থেক এেলা, হয়েতা দশ জ  আেগ িকছু কেরিছল তার ফল এখন আসেত  
কেরেছ। উপযু  পিরেবশ আর সিঠক সময় পেলই ঐ কমাশয় থেক বিরেয় এেস কাজ করেত  
কের দেব। আমরা বিল খ ঃখ িমিলেয়ই জীবন। খ- ঃখ িমিলেয় জীবন নয়, জীবন একটাই সটা 
এই কমাশয়, আর কমাশয় মােনই শদায়ক আর ফলদায়ক।  
 

 অেনেক আেছন যারঁা সাত-আট বছর ধের শীত, ী , বষা উেপ া কের এখােন শা  কথা 
েন যাে ন। কারণ শা  শানার সং ারটা এখােন চ  শি শালী, সব িকছু উেপ া কের তেড়ফেুড় 

চেল আসেছন। আবার অেনেক আেছন ছ’মাস িক এক বছর আসার পর ব  কের িদে ন। কারণ এরা 
শাে র কথা িনেত পারেছ না, সং ােরর সই জার নই। তাহেল কান সং ােরর জার আেছ তােদর? 
এর আেগ এরা হয়ত প  জে  িছল। প রা আহার, িন া আর মথনু িনেয়ই থােক, পেরর জে ও এই 
িতনেটই চলেত থাকেব। শা  পড়া, ঈ েরর নাম করা এই ভ সং ার একমা  মা ষ জে ই হয়। 
যখন ব াকেটিরয়া, ভাইরাস িছল তখন থেক আহার, িন া আর মথনু চেল আসেছ। যখন বানর, 
বনমা ষ, গিরলা িছল তখনও এ েলা চেল আসিছল। তাই আহার, িন া আর মথনু হল সব থেক 
শি শালী সং ার। বি ম বাব ুযখন ঠা রেক বলেছন মানব জীবেনর উে  আহার, িন া আর মথনু 
তখন িতিন ভলু িকছু বেলনিন। এই কারেণই ভলু বেলনিন, কারণ এই িতনেটই হল আমােদর সব 
থেক শি শালী সং ার। এখােন এটাই বলেছন, য সং ার েলা অত  জাড়ােলা সই সং ার েলা 
এই জে ই ফল দেব। আর য সং ার েলা শি শালী নয়, স েলা শষ কখনই হেয় যােব না, 
স েলাও কমাশেয় জেম থাকেব। যারা এখােন অেনক িদন ধের শা  কথা নেছন তােদর ভ 
সং ারটা জাড়ােলা হেয় অ  আবজনার সং ার েলা ীণ হেয় যাে । তাই বেল স েলা চেল যােব 
না, ও েলাও থাকেব। যমিন এখান থেক সের িগেয় িবেয় বািড় বা কান পািটেত যােব তমিন আেগর 
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মত আবার নাচ গান করেত  কের দেব। মধকুর বিৃ , মােন ধু ফেুলর মধুই পান করেব, ঈ রীয় 
কথা িনেয়ই থাকেব সটা আমােদর পে  এখনই স ব নয়। আমােদর হল মি কা বিৃ , এই সে েশ 
বসিছ আবার পচা ঘােয়ও বসিছ। সইজ  সব সময় সেচতন ভােব েচ া চািলেয় যেত হেব যােত 
সং ার েলােক ভ সং াের িনেয় যাওয়া যায়।  
 

 অেনক সময় কা র কা র হঠাৎ পা র দখা যায়। এই ধরেণর পা েরর ে  বঝুেত হেব 
সখােন পর র িবেরাধী সং ার রেয়েছ। এক ধরেণর িবেশষ সং ার এক ভােব কাজ করেব আবার 
কাথাও একটা েযাগ পেয় গল ঐ সং ারটা আবার ব  হেয় গল। তাই বেল অ টা চেল যােব না, 
েটাই থাকেব। কমাশয় থেক কান িকছুই শষ হেয় যায় না। যেহত ুএ েলােক শষ করা যায়না 

তাই য সং ার েযাগ পােব সই সং ারই ফল িদেত  করেব িক  বাকী েলা চাপা পেড় থাকেব। 
িসেনমা হেল বেস যারা িসেনমা দখেছ সবারই বািড়েত িকছু না িকছু সম া আেছ, িসেনমা হেল 
সম া েলা এখন চাপা পেড় আেছ। িক  যই িসেনমা শষ হেয় গল সে  সে  সই সম ার 
ব াপাের মাথা ঘামােত  করেব, িক  এত ণ ওটা চাপা পেড় িছল। িসেনমা হল থেক বিরেয় এেল 
তখন ঐ সম া েলা আবার তােদর মাথায় ঘুরেত  কের দেব। এই মু েত এ েলা এখন চাপা 
পেড় আেছ। িঠক সই রকম এখন িনেজর জগেত য য কাজ েলা করেছ মােন সই কেমর বীজ েলা 
এখন তার কায করবার উপযু  েযাগ পেয় গেছ, আর বাকী েলা এখন চাপা আেছ। যই এই 
কম েলা শষ হেয় যােব তখন বাকী েলা খলা করেত  করেব। রাজ ঘ টা কের ধ ান করেত 

 করার কেয়কিদন পর থেকই দখা যােব কাথা থেক কত রকেমর অ তূ িচ া, কত ধরেণর 
িবিচ  অ ভিূত, কত রকেমর আজ িব ভাব আসেত  করেব ভাবেতই পারা যােব না। য েলা এেস 
গেছ স িল িক শষ হেয় গল? কখনই শষ হেয় যােব না। যটা বীজ িছল সটা ঢউ হেয় উপের 
এেলা, আবার যটা ঢউ উেঠিছল সটাই আবার শা  হেয় বীজ েপ নীেচ চেল গল। এটাই িচর ন, 
সই অনািদ কাল থেক এই খলাই চেল আসেছ। 

 

 যাগীরা তােদর বােজ সং ার িলেক দেূর সিরেয় রাখার জ  িনেজর শরীরটাই পাে  নন। 
ধ ন আমার মেধ  িহং  ভাব আেছ, িকংবা মাংস খাবার খুব বিৃ  আেছ, আর আিম একজন িবরাট 
যাগী। আিম িক  জািন ও বুঝেত পারিছ য আমার মেধ  এই ধরেণর মাংস খাওয়ার সং ার রেয়েছ, 
আিম তখন আমার শরীরেক একটা ছাগেলর শরীর বািনেয় নেবা যােত আর মাংসই খেত না পাের। 
যাগীরা এইভােব কখন হয়েতা দবতার শরীর িনেয় নয় বা পাথেরর শরীর িনেয় িনল যােত ওখােন 
কান সং ারই আর কাজ করেত না পাের। ফেল এই সং ার িল আর ঝােমলা করেত পারেছ না, এই 
েযােগ মনেক পেুরা একা  কের সাধনােত ঢেল িদেত পারেছ। এই ভােব সাধনা করেত করেত যই 
স িনবীজ সমািধ লাভ কের িনল তখন য কমাশেয় সিৃ র সময় থেক কেমর যত বীজ জমা আেছ সব 
পেুড় ছাই হেয় গল। যাগীেদর এমন মতা হেয় যায় য, তােঁদর ভ সং ারেক ধের রাখার জ  
িনেজর শরীরেকই ভ বািনেয় নন।  
 

কান মা েষর ভতেরর ভ িচ া আর তার বাইেরর চাখ মুখ েটা পর র স ক যু । 
সিত কােরর র চহারা দখেল আমরা বিল এর চহারাট িক সৗম । সৗম  চহারা যােদর তােদর 
সং ার েলা খুবই ভ। অেনক মহারাজেদর বলেত শানা যায়, র শরীর পাওয়া ঈ েরর কৃপা। 
ঈ েরর কৃপা এই িহসােব য, এটা একটা ভ ল ণ। ভ সং ার না থাকেল  শরীর পােব না। তা 
নাহেল এই রাগ সই রাগ লেগই থাকেব। িদন হয়েতা ভােলা চহারা থাকেব, পের রাগ শাক 
আসার পর তার ছাপ চহারােতও এেস পড়েব। বােজ িজিনেষর ফল এই জীবেন আেস আবার ভ 
সং ােরর ফল এই জীবেনই আেস। যাগীেদর মতা এত বশী হেয় যায় য, তারঁা শরীরটাই পাে  
নন। শরীরটা পাে  িনেয় ভ সং ারেক কাযকর করার জ  সই ভ সং ারেকই ধের রােখন। 
যাগীরা ভােলা ভােবই জােনন য ধ ান কের, সাধনা কের এই কমাশয়েক নাশ করা যােব না। িক  সব 
থেক ম লজনক গালেমেল িজিনষ িলেক সামেন আসেত না দওয়া। বলড়ু মেঠর পিরম েল 
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স াসীরা িকছু িজিনষ করেত পােরন আবার িকছু িজিনষ করা যােব না। িকছু িজিনষ করা থেক যখন 
তােক িবরত রাখা হে  তখন সই সং ার িল তার থাকেলও স েলা সামেন আসেত পারেছ না। 
এখন সই সং ার িল দীঘ িদন পেড় থাকেত থাকেত বল হেয় যােব। আমােদর মানব জীবেনর 
উে  হল এটাই, আমােদর মেধ  য ভ সং ার েলা আেছ এ েলােক ধের লে র িদেক এিগেয় 
যাওয়া। অ ভ আবজনা য েলা পেড় আেছ সখােন আমােদর করার িকছু নই, যমন পেড় আেছ 
পেড় থাক, ওই িনেয় িচ া করেত নই। ভ সং ারেক িনেয় এিগেয় যেত হেব। 
 

 ভারেত কত িব িবদ ালয় আেছ, সই িব িবদ ালেয় কত ছা  পড়া না করেত যায়, িক  তারা 
সবাই বড় বড় লার হয় না। তাই বেল িক সব িব িবদ ালয় ব  কের দওয়া উিচৎ। কখনই তা করা 
যায় না। থম হল, যােদর মেধ  পাি ত  অজন করার সং ার রেয়েছ সটা যােত জেগ ওেঠ তার 
জ  এই িব িবদ ালয়। আর ি তীয়ত আমােদর মেধ  এমন অেনক আেজ বােজ সং ার ছিড়েয় আেছ  
স িলেক িনয় ণ করা আর কিমেয় আনার জ ও িব িবদ ালেয়র দরকার। িবদ ােক িল তরী হেয়েছ 
ছা েদর অ শাসেনর মাধ েম চির  গঠণ করার জ । ইদািনং চািরিদেক ছা েদর মেধ  য এত 
উ ৃ লতা, এই উ ৃ লতা থাকেব না যিদ যখনই কান ধরেণর অ ায় করেত যাে  তখন ধের 
থেমই আেগ খুব কড়া শাি  িদেয় তােক পেথ িনেয় আসা হয়। যারা িনেজেদর ভােলা ম  িবচার 

করবার বয়েসই পৗছঁােত পারল না, তােদর াধীনতা িদেল উছৃ লতা কখনই ব  করা যােব না, 
সইজ  আেগকার িদেন িশ করা থেমই ধের েটা চড় মের িদেতন তারপের ছাে র কথা নেতন, 
আেগ অ ায় কেরছ সটা িঠক না বিঠক পের দখা হেব আেগ ছা েক পেথ িনেয় এেসা। এই সব 
িত ান েলা কন করা হেয়েছ? িকছু ভােলা সং ারেক সামেন িনেয় আসার েযাগ কের দওয়ার 

জ  আর িকছু িকছু বােজ সং ারেক িনয় ণ কের তােক সিঠক পথ দখােত সহায়তা করার জ ।  
 

কমাশেয়র মেধ  সম  ধরেণর সং ার রেয়েছ। সবারই ভতরটা সং াের িগ  িগ   করেছ। 
আমরা এখন যাই কির না কন এখন িক  েত েকই একজন   দাগী আসামী। আমরা মািন 
আর নাই মািন এখন একজন দাগী আসামী সও িক  একজন   সাধু, আর এখন িযিন 
একজন সাধ ুিতিন হয়ত একজন  ি িমনাল। রাজেযাগ তাই এেকবাের খালাখুিল বা বেক দিখেয় 
বলেব – বাপ ু এটাই সত , এটা এভােবই চেল। সইজ  এমন অ ল পিরেবশ খঁুেজ বার কর 
যখােন তামার অ ভ সং ার মাথা চাড়া িদেত না পাের। সবাই িকছু িদন যাগাভ াস কেরই বলেব 
আিম ম  বড় যাগী। যিদ একট ু ভােগর েযাগ তােক িদেয় দওয়া হয় সব ধরা পেড় যােব ক কত 
বড় যাগী। ঠা েরর কােল যখন যবুতী মেয়েক বিসেয় দওয়া হল, ঠা েরর সমািধ হেয় গল। তারঁ 
মেন কান ধরেণর িকছু িবকারই হল না। য চরম বাসনা েলা আমােদর অতৃ  অব ায় রেয়েছ, সই 
বাসনার িবষেয় ফেল িদেলই আমরা সবাই ধরা পেড় যাব। িক  ঠা েরর মন এমন অব ােত চেল 
গেছ তােঁক এ েলা িকছুই করেত পারেছ না। িক  য যতই িনেজেক বাবাজী বলকু আর যাই বলকু 
আসল জায়গায় ফেল িদেল সে  সে  ধরা পেড় যােব স কত বড় যাগী। কন স াসীরা হাত তেুল 
বেল দয় হ ভ ুআিম গ য়া পেড় িনেয়িছ তিুম আমােক র া কর? কারণ স াসী জােন আমার 
মেধ ও অ ভ সং ার আেছ। েরর গলায় যিদ বকেলস লাগান থােক তখন বাঝা যায় য এই 

েরর একজন ভ ুআেছ। িঠক সই রকম গ য়া বেল িদে  স াসী এখন ভগবােনর দাস, ওেক 
যন আর কউ িবর  করেত না পাের। িক  স াসী যিদ একবার কািমনী-কা ন ভােগর মেধ  পেড় 
যায়, দখা যােব এতিদন ভাগ কেরিন বেল হয়েতা আেরা িতন ণ উৎসােহ ওই ভােগর মেধ  ঝািঁপেয় 
পড়েব। তাই স াসীেক সব িকছু থেক িনেজেক বািঁচেয় চলেত হয়, এই ভােব চলেত চলেত হয়েতা 
কান িদন তারঁ িনবীজ সমািধ লাভ হেয় যােব। িনবীজ সমািধ হেয় গেল কমাশেয়র মেধ  যত মাল 
মশলা িছল সব পেুড় ছাই হেয় গল। এরপর তাঁর আর কান িকছুেতই িবকার আসেব না।  
 

 তাই থম ল  খুব স পেণ পা ফলা। স াসীেকও থেম খুব সামেল চলেত হয়, কারণ 
স াসী হেয় যেত পােরন িক  পাকা খেলায়াড় হনিন। ঠা েরর কােছ সবাই যাে ন িক  নেরনেক 
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বলেছন – ও হে  দাবানল, ওর মেধ  কলাগাছ ফেল িদেলও পেুড় যােব। আর অ া  ছাকড়া 
ভ েদর িতিন সামেল মেল রাখেছন – তইু এটা করিব না, তইু এখােন বিশ যািব না, তইু ওর সােথ 
বিশ িমশিব না, তইু এ িল বিশ খািব না। ামীজী এমন অব ায় িছেলন, য অব ায় তারঁ বীজ বেল 
িকছুই িছলনা। িক  আমােদর সবার মেধ  সব ধরেণর বীজ রেয়েছ, ভােলা বীজও আেছ খারাপ বীজও 
আেছ। যাগীরা শরীরেক ভ তরী করার জ  ধ ুমেনর শি  িদেয় িনেজর শরীরেক যাগ সাধনার 
উপযু  কের তােলন। যারা লড়াই কের তােদর শরীর এক রকম হয়, যারা পড়ােশানা িনেয়ই থােক 
তােদর শরীর আেরক রকম হয়, এর জ  খাওয়া-দাওয়ার উপর িনভর করেত হয়। িক  যাগীেদর 
শরীরটাই এমন ভােব তরী হেয় যায় য সই শরীেরর ারা যাগ সাধন খুব সহেজই করেত পােরন। 
আমােদর য শরীেরর গঠন, এই শরীর িদেয় কান িদন ধম সাধনই হেব না, যাগ সাধন তা দেূর। 
ঠা র বলেছন – যমন যমন সাধন কের গভীের যায় তমন তমন তার শরীরটাও পা ােত থােক, 
তখন সবটাই তার িদব  হেয় যায়। এই শরীর আর তখন থােক না। ঠা েরর শরীর কত বিল  িছল 
িক  পের কমন পাে  গল, ামীজীরও শরীর কমন পাে  িগেয়িছল। 
 

আমরা একজন মহা আস  ভাগীেক আর একজন মহা ত াগ বর স াসীেক আলাদা দিখ, 
িক  একজন সিত কাের যাগী এই জেনর মেধ  কান পাথক  দেখন না। কননা যখন যার মেধ  
যটা কাজ করেব সই অ সােরই স তখন হয়েতা স াসী আর আিম হয়েতা কান ভাগী। তেব 
আসল যটা দখার িবষয়, সাধ ুবা স াসী িনেজেক এই অ ভ সং ার থেক বািঁচেয় চলেছ িকনা। 
কমাশেয়র ব াপারটা খুবই জিটল। কার ভতের কান অ ভ সং ােরর বীজ বেস আেছ আমরা কান 
িদন জানেত পারেবা না। সইজ  ঠা র বলেছন – হারা জতা তাঁর হােত। ক আেগ ভগবানেক পােব 
ক পের ভগবানেক পােব এটা তারঁ হােত।  

 

 আেলাচনা করেত করেত এখােন ামীজী এক জায়গায় বলেছন আমােদর মনও তিড়ৎ শি র 
ধেমর মত। আ য হল, ামীজী যখন এই কথা বলেছন তখনও িনউেরালিজ িব ান আেসিন। মেনর 
ভতের যা িকছু চলেছ এটা তিড়ৎ শি র ধমা সােরই কাজ কের। অেনক পের এটােকই িনউেরালিজর 
িব ানীরা বলেছন Electro Chemical Activity। ামীজী বলেছন আমরা যখন কান তিড়ৎ শি  

রণ করেত চাই তখন আমােদর তােরর েয়াজন হয়। িক  কৃিত যখন তিড়ৎ শি  রণ কের 
তখন িবনা তােরই ব  পিরমােণ এই িব ৎ শি  রণ কের। িঠক তমিন আমােদর মেনর যা িকছু 
হয় সব তিড়ৎ শি র িনয়েমই হয়। এই লূ শরীর থেক মেনর শি ই সব থেক কাযকরী। িক  
শরীর চালােত গেল সমােজ থাকেত হেব, আর সম া তখনই আেস। সইজ  যাগীরা এই শরীের 
ায়ুর মাধ ম িদেয় াণ শি  সং হ না কের তারা সরাসির অ  কান িকছুর ারাই ( যাগশি ) তাঁর 
েয়াজনীয় শি েক আহরণ কের িনেত পােরন। যমন ধ ন, আিম একটা িকছু আপনােক বলেত 

চাইিছ। এখন আমার মি ে  মেনর িকছু কায হে , সটাই পের শ  হেয় আপনার কেণ যাে । 
আপনার কেণ িগেয় সখােন আবার তিড়ৎ শি েত কাজ হে । সই থেক আপিন আমার কথা বঝুেত 
পারেছন। যাগীরা এত িকছু করেত যােবন না। যাগী ধ ু মেন মেন িচ া করেবন আর তােতই 
আপনার মন পাে  যােব। ঠা রও দিৃ  মাে  অেনেকর জীবন পাে  িদেয়েছন। এ েলা করার জ  
অত  ভ সং ার অজন করেত হয়। ভ সং ার যত ণ না হয় তত ণ এই মতা েলা হয় না।  
 

ামীজী বলেছন পু ষ বা চত  স া যত ণ ায়ু ণালী ভতর িদেয় কাজ করেছ তত ণ 
আমরা বিল একটা শরীর জীিবত। চত  স া যখনই কাজ করা ব  কের দয় তখন আমরা বিল 
লাকিট মারা গেছ। িক  যাগীরা এই জীবনমৃতু র পাের। যাগীরাও কাজ করেছন িক  তারঁা এই ায়ু 
ণালীর মাধ েম কাজ কেরন না, িক  কাজ করেছন। মারা যাওয়া মােন, চত  স া মি  িদেয় 

কাজ করা ব  কের িদেয়েছন। যাগীরা এই মি  িদেয় কান কাজ কেরন না।  চত  তখন 
সমি  মন থেক সরাসির কাজ কের িদে , যার জ  জবীক মি  িদেয় যাগীেক কান কাজ করেত 
হয় না। এখন আপিন যিদ শরীর গঠন করার মতা পেয় যান, তাহেল আপিন যমন খুশী আপনার 
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শরীরেক সািজেয় িনেত পােরন। যাগীেদর এটাই বিশ । যাগী তারঁ সং ার িলেক ঠেল ঠেল 
এেকবাের কৃিতেত িনেয় গেছন। িক  সং ার েলােক কাজ করেত হেল শরীর দরকার। তখন যাগীরা 
তারঁ শরীরেকও সই রকম বািনেয় নন যােত ওই সং ার েলা কাজ কের। িযিন যাগী িতিন এই লূ 
শরীেরর উপর িনভর কেরন না। বেঁচ থাকা বা জীবনধারেণর জ  যা িকছু শি  সং হ কির সবই 
সই সেূযরই শি । এই সেূযর শি েক গাছপালা আহরণ করেছ, ছাগল, গ  এই গাছপালা খাে , 
মা ষ এই প র মাংস খাে , গ র ধ খাে , সই সেূযরই শি  িবিভ  পথ ঘুের ঘুের আমােদর 
কােছ আসেছ। এখন যিদ লূ শরীেরর গঠনেক পাে  নওয়া যায় তখন সই শরীর িদেয় সরাসির 
সেূযর শি েক হণ কের সটােক শরীেরর াণশি েত পা িরেত কের িনেত পারা যােব, তখন এই 
লূ শরীেরর আর কান েয়াজনই রইল না। ামীজী উপমা িদেয় বলেছন, আমরা ইেলকি িসিট তােরর 

মাধ েম পাঠাই, অথচ কৃিত কান িকছুর মাধ ম ছাড়াই কেয়ক কািট ভাে র ইেলকি িসট আকােশর 
িব ৎএর মাধ েম অনায়ােস পািঠেয় িদে । এটা এই নয় য ইেলকি িসিট তােরর মাধ ম ছাড়া পাঠান 
যায় না, িন য়ই পাঠান যায়, কৃিতই দিখেয় িদে । িঠক সই রকম এই শরীর ছাড়া আমরা আর 
অ  কান মাধ েম শি  সং হ করেত পারেবা না, এটা এেকবােরই িঠক নয়। 
 

 একজন লাক অিফস যাওয়ার জ  একটা জামা পড়ল, জামা পেড় গািড়েত বসল, গািড়েত 
বসার আেগ ঘের তালা লাগাল কননা সারািদন স বািড়েত থাকেব না। ভােলা কের সে স িদেয় 
চলল, কাথায় চলল? কােজ। কত েণর জ  কাজ? আট ঘ টার জ । কন এই আট ঘ টা পির ম 
করেব? যােত ওই বািড়টা, য বািড়টােত স বিশ সময় তালা িদেয়ই রােখ, িনেজর মািলকানায় রাখেত 
পাের। ওই গািড়টার জ , য গািড়টার ি িময়াম স এখনও িদেয় যাে  সটা মটােত পাের, আর য 
জামাটা স পেড়েছ সই জামাটা যন আবার িকনেত পাের। যার গািড় বািড়র েয়াজনই নই স িক 
করেত আট ঘ টার পির ম করেত যােব। শরীেরর েয়াজনীয় শি েক এই কৃিত থেকই টেন 
নওয়ার কৗশল ধ ােনর মাধ েমই আয়  করা স ব হেব। িক  যই মু েত কৃিত থেক এই াণ 
শি েক টেন িনেত চাইেব কৃিতও এই শরীরেক টানেত থাকেব, আর তখনই যত রকেমর সম া 
আসেব। যিদ সই রকম কান উপায় জানা থােক যােত একটা আলাদা শরীর বািনেয় িনেত পাের, মন 
িক  সব সময়ই সখােন থাকেব, িক  এখন য দহটা আেছ এেক ছাড়াই াণশি  আহরণ করেত 
পারেব, তখন এই শরীেরর কান েয়াজন নই।   
 

আমরা যারাই আিছ, স াসীেদর কথা ছেড়ই িদন, যারাই এখােন আেছন সবাই পেদ পেদ 
কা র না কা র দাস  কের যাি । কউ ীর দাস, যারা মিহলা আেছন তারা তােদর ামীর দাস  
করেছন, িনেজেদর বা ােদর দাস, এই সরকােরর দাস, সমােজর যত া বদমাইস আেছ তােদর 
দাস, কমে ে র মািলেকর বা অিফসােরর দাস, কা ািনর দাস, েত েকই িত পেদ পেদ কা র না 
কা র দাস  কের চলেত হে । আমরা ীতদাস কন? কননা আমরা এই বতমান অব ােত বেঁচ 
থাকার য এই লূ শরীেরর উপেররই িনভর কের আিছ আর কান উপায় আমােদর জানা নই। িক  
একবার যিদ এর থেক আরও ভােলা উপায় আমােদর জানা থােক তখন কন আমরা আর দাস  
করেত যাব সখােন! যারঁা যাগী তারঁা এই িজিনষটাই কেরন। থেম যত ধরেণর দাসে র শৃ ল 
আেছ সব কটােক খ   খ   কের কেট উিড়েয় দন। যােদর সে  ভােলাবাসার স ক আেছ সই 
স কেক িকছুেতই ন  হেত িদেত চাইনা। িক  যাগীরা এই জাগিতক স ক িলেক আেগ ন  কের 
দন। তাই বেল তাঁরা িক কা র সােথ স ক রাখেবন না? িন য়ই রােখন। তারঁ যখন দরকার পড়েব 
তখন িতিন সবার কােছই যােবন, আমার যখন তােঁক েয়াজন হেব তখন আিম তারঁ কােছ গেল 
িতিনও আমােক সাদের হণ করেবন। আমরা মেন কির এ িল পাগেলর ল ণ, িক  যাগীর কােছ 
এ েলা তারঁ দাসে র শৃ ল থেক মু  হওয়ার ল ণ। সবাইেকই সম  রকেমর দাস  থেক মু  
হেত হেব, িক  আমােদর কােছ শষ ব ন এই শরীর। আর এই শরীের নানান ব ািধ লেগই আেছ। 
এখন যিদ সই মতা থােক য এই শরীর থেক িনেজেক বর কের এেন আরেকটা শরীরেক িনেয় 
িনেলন আর সইটােক িনেয় কাজ চালােত লাগেলন আর সই রাগ  শরীরটােক কারখানায় পািঠেয় 
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িদেলন সখােন সারান হেত থাকল। বািড়েত েটা ক ু টার আেছ, একটা খারাপ হেয় গেল সটােক 
সািভস স টাের পািঠেয় িদেলন আর অ টা িদেয় কাজ করেত থাকেলন। 
 

 আমােদর যটা িু ট সটা রেয়েছ সূ  শরীের, আর এই সূ  শরীর ইে  করেল অিত সহেজ 
য কান শরীর িনেয় িনেত পাের। যাগীর এিটই একিট ম  বড় িবধা, িতিন তারঁ এই লূ শরীরেক 
যমন খুশী চালােত পােরন। ামীজীর এই ধরেণর একটা ঘটনা আেছ। ামীজী দখেছন গাপূজার 
সময় সব স াসী চারীরা খুব খাটাখাটিন করেছ, এই সময় যিদ কউ একটু ভলু- িট কের ফেল 
আর ামীজী যিদ খুব বকাবিক কের ফেলন তাহেল এেদর মেন ক  হেব, তাই িতিন পজূার িতন িদন 
শরীের র ডেক িনেয় ঘের পেড় রইেলন। পজূার িতন িদনই িতিন ের পেড় রইেলন। ী ীমা এেস 
বলেছন ‘বাবা নেরন পেূজা শষ হেয় গেছ’। ামীজী ত িুণ বলেছন ‘ া ঁ মা, এই আিম রটােক 
ছেড় িদি ’। ামীজী িছেলন সিত কাের যাগী, িতিন ইে  করেলই শরীের ব ািধেক ডেক িনেয় 
আনেত পােরন আবার ইে  করেলই ব ািধেক শরীর থেক চেল যেতও বলেত পােরন। আমােদর মত 
খুব সাধারণ মা েষর পে  িব াস করা খুব কিঠণ। িক  এ েলা সবাই মেঠ িনেজর চােখ দেখেছন 
বেল আর অিব াস করার কান ই আেস না। 
 

 রাজেযােগ য অ শীলেনর কথা বলা হেয়েছ, সই অ শীলেনর অ তম ধান একিট উে  
আমােদর এই কমাশেয় সি ত কেমর বীজেক িকভােব কিমেয় আনা যায়, আর এই কমাশয়েক িনেয় 
িকভােব দন ীন জীবেন চলব। িবিভ  ে  য আমােদর নানা ধরেণর িশ ণ দওয়া হয়, একজন 
ভােলা ম ােনজার হেত গেল িকভােব হেব, িকভােব জীবন-যেু  জয়ী হেত হেব, জীবন-যাপন িকভােব 
করেত হেব, মূলতঃ এরা িক  এই কমাশয়েক িনেয়ই অজাে  আেলাচনা করেছ, িবিভ  পিরি িতেত 
আমােদর মেধ  কমাশয় থেক য নানান ধরেণর সং ার চাড়া মের উঠেব তখন তােক িকভােব 
সামলােত হেব, সটারই িশ ণ দওয়া হয়।  
 

 এখােন আমােদর মূল ল  হল আমােদর কৃত পেক জানা। অ া  য সব ে  
আমােদর িশ া দওয়া হয় তার উে  থােক একটা িবেশষ িবষেয় সফল হওয়া আর তার জ  
আমােক িকভােব তরী হেত হেব আর সই তরীর পছেন আমােদর য আেবগ িল কাজ কের তােক 
িক কের মাকািবলা করেত হেব সই ব াপাের অবিহত করা। িক  রাজেযাগ য এত কথা বলেছ, এত 
িকছু করেত বলেছ তার একমা  ল  িনেজেক জানা।  
 

 একবার যিদ কউ বেুঝ নয় আিমই সই  চত  আর  চত ই কৃিতর মািলক, 
তখন স আর জগেতর ছাট খােটা িজিনেষর সে  িনেজেক জুেড় রাখেব না। জুেড় রাখাটা ব  করেব 
কীভােব? সটাই এই সেূ  বলেছন, আমােদর েত েকর য কমাশেয় কেমর য এত পাটলা রেয়েছ, 
এর পছেন রেয়েছ পাচঁিট িজিনষ – অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ আর অিভিনেবশ। এ েলাই আমােদর 
দৃ  আর অদেৃ  জে  কাজ করেত থােক। এ েলা থেক িন ার পাওয়ার একটাই পথ, ােন 
িতি ত হেয় যাওয়া।  

 

পেরর সেূ  বলেছন – সিত মেূল তি পােকা জাত ায়েুভাগাঃ।।১৩।।  বেৃ র শকড় যত 
িদন থাকেব তত িদন সই বেৃ  ফল হেতই থাকেব। আমােদর শরীর মন জুেড় রেয়েছ আমােদর 
সং ােরর সােথ। সং ারটাই শকড়। শকড় আেছ মােন ফল আসেবই। এই ফল িতন ভােব আেস। 
তার মােন, িতন ভােব এই কমাশয় কাজ কের। জািত িদেয় ফল আেস, আয়ু িদেয় ফল আেস আর 
ভাগ িদেয় ফল আেস। এখােন ভাগ মােন খ ঃেখর ভাগ। জািত মােন িবিভ  জািত। যমন 
ভিব েত য জ  হেব, হয় স দবতা হেয় জ  নেব িকংবা মা ষ িকংবা কান প  বা কীট েপ 
জ  িনেত পাের। এই জ টা িনধািরত হয় যার যার কমাশেয়র ারা। ি তীয় যটা আেস সটা হল স 
কত িদন বাচঁেব, তার জীবনকাল  না দীঘ হেব সটাও িঠক কের িদে  এই কমাশয়। িকছু মা ষ 
তাড়াতািড় মের যায়, িকছু মা ষ অেনক িদন বেঁচ থােক। ততৃীয়, জীবেন কতটা আন  ভাগ আর 
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কতটা ঃখ ভাগ করেত হেত পাের, খ- ঃেখর ভাগেক িনিদ  কের িদে  এই কমাশয়। কউ খুব 
ঃখ কে  পড়েল ভ রা বলেব সব ঠা েরর ই া। ঠা েরর ই ার কান অথই হয় না, ঠা র কন 

কাউেক অযথা ক  িদেত যােবন! আপিন বলেবন, কন! ঠা রও তা এই রকম কথা বেলেছন, ীমাও 
এই রকম বেলেছন। আসেল সাধারণ মা েষর জীবন এমিনেতই ঃখ কে  পিরপণূ, এরপর তারা নতনু 
কের আর কান ঃখ িনেত পাের না, তােদর সই সময় কমাশেয়র কথা বলেল িকছুই বঝুেব না। 
ঃখ-কে  জজিরত মা েষর মেন বল ও উৎসাহ দওয়ার জ  এ েলা বলেত হয়। সবই যিদ ঠা েরর 

ই ােত হয় তাহেল তা ঠা ের মেধ  বষম  দাষ এেস যােব। িতিন কাউেক কন বশী খ দেবন 
আবার কাউেক ঃখ ক  দেবন? বেছ বেছ আপনােকই কন িতিন রাজা করেছন আর আমােকই বা 
িতিন ফিকর করেত যােবন? িহ রা এই িজিনষ এেকবােরই মানেব না। িক  ইসলাম আর ি ান ধেমর 
ভােব আমােদর মেধ  এই ধরেণর িকছু উে াপা া ধারণা ঢুেক গেছ। ঠা র, ীমা যখন এই কথা 

বলেছন তখন তারঁা মুখেদর একট ুসা না দওয়ার জ  বেলন। তা নাহেল এটা কন হল ওটা কন 
হল না, এই ভাবেত ভাবেত তােদর মাথা আরও খারাপ হেয় যােব। িহ রা ক ণ বলেব না তারঁ ই া। 
তারঁ ই া বলা মােন, আমার উ র জানা নই, এর উ র কাথায় খঁুজেত যােবা তাও আমার জানা 
নই, তার চেয় বরং এ েলার িদেক নজর না িদেয় তারঁ ই া বেল িদেয় এবার িনেজর পেথ এিগেয় 
যাও। আমরা িক  তারঁ ই া বেল িদেয় ওখােনই বেস পিড়, িনেজর পেথ য এিগেয় যেত হেব এই 
িনেয় কান মাথা ব াথা নই। রাজেযাগ এই ব াপাের এেকবাের পির ার। তামার কন এত ঃখ-ক , 
ওর এত খ কন? সিত মূেল তি পােকা জাত ায়ুেভাগাঃ, তামার কমাশয়ই িঠক কের িদে  তিুম কান 
যািনেত জ  নেব, তামার আয়ু কত িদেনর হেব আর তামার খ ঃেখর ভাগ কমন হেব।  

 

এবার যিদ কউ বেল অেনক হেয়েছ আর আিম ঃখ চাই না। খুব ভােলা কথা, ঃখ না 
চাওয়ার আেগ তিুম এইিট ভােলা কের বেুঝ নাও, তিুম য ঃখ পাে া, তিুম এর আেগর আেগর জে  
যা যা কেরছ সইজ  ঃখ পাে া। ঃখ যিদ না পেত চাও তাহেল এখন থেক তিুম খাটেত  
কর। এবার তিুম খাটেত  করেল। খাটেত খাটেত ওই কম েলা বিৃ েত পা ােব, বিৃ েলা সং াের 
পা ােব। সই সং ার অেনক িদন থাকার পর আবার বিৃ  েপ আসেব, ওই বিৃ ই আবার কম েপ 
আসেব। এই পেুরা চ টা অ  রকম হেয় যাওয়ার পর তামার ঃখ েলা আে  আে  েখ পা ােত 

 করেব। ঠা র তামার কে র জ ও দায়ী নন আর েখর জ ও দায়ী নন। গীতােতও ভগবান 
এই কথা বলেছন নাদে  ক িচৎ পাপং ন চব কৃতং িবভঃু। ভগবান আমােদর অ ভ িকছু দন না, 
ভও িকছু দন না। তাহেল কী কের সব হে ? গীতােতই ভগবান এর উ র িদেয়েছন ভাব  
বতেত, ভােব চলেছ। কৃিতর িনয়েম তামার িনেজর কেমর জ ই এ েলা চলেছ। এখােন 

িমিছিমিছ ঠা রেক টেন আনার কান মােনই হয় না। ঠা র মােন অ যামী, ঠা র মােন  চত । 
িতিন আেছন বেলই সব িকছু হে  এেত কান সে হ নই।  

 

যাগদশন বিৃ  িদেয়  কের আমােদর কাথায় এেন ফলেছ দখুন। তামার য এখন খ 
আসেছ এটা তামার িনেজর জ , কাল যিদ তামার ঃখ আেস সটাও তামার জ ই আসেব। য 
পিরবাের তিুম জ  িনেয়ছ সটাও তামার িনেজর কেমর জ , এই য এতিদন বেঁচ আছ এটাও 
তামার িনেজর কেমর জাের। তামার সং ার তামার জািত, আয়ু আর ভাগ এই িতনেট তামােক 
খিলেয় যাে । ামীজী বার বার বলেছন, তিুম য ভ কাজ করছ, এই ভ কাজ তামােক আজ 
হাক কাল হাক খ দেবই, অ ভ কাজ করেল তামােক ঃখ দেবই। জগেত যা িকছু বষম  দখিছ 
সবই যার যার িনেজর কেমর জ । মা েষর কম কমন তার চাখ মুখ দখেলই বাঝা যায়। যাগীরা 
মা েষর চহারা দখেলই বেল িদেত পােরন লাকিটর জীবেন খ- ঃেখর ভাগ কমন হেব, লাকিট 
কত িদন বাচঁেব। িক  যাগীরা এ েলা কাউেক বলেত যান না। বেল িদেল লাকিটর জীবেন অেনক 
সম া তরী হেয় যােব বেল যাগীরা িকছু বেলন না। আর তারঁা কা র কেম হ ে পও করেবন না। 
কারণ কেমর একটা িনজ  গিত আেছ। কান যাগী জার কের কা র কেমর গিতেকও পা ােত 
চাইেবন না, িতিন পাে  িদেত পােরন, এমনিক তার ব ি েকও পাে  দওয়ার মতা রােখন। িকছু 
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িদেনর জ  হেলও তার কেমর গিত পাে  যােবই। িক  এর পিরণাম খুব একটা ভােলা হেত দখা 
যায় না। কারণ িকছু িদন পের ওর সং ার ওর িনজ  জািত, িনজ  আয়ু আর ওর িনজ  ভােগর 
িদেক টেন িনেয় যােব। তার মােন, একটা পাথর যার মািটেত থাকার কথা তােক আপিন উপের ছঁুেড় 
িদে ন। সিত ই তাই হয়, মািট ছেড় পাথর আকােশ চেল যায়। িক  আকােশ কত ণ থাকেব? 
পাথরেক নীেচ নামেতই হেব। আর যখন নামেব তখন গাটা পাথরটা টকুেরা টকুেরা হেয় ছিড়েয় যােব। 
সইজ  যাগীরা কেমর গিতেত কখনই হ ে প করেত যান না। মা ষ যখােন যমন আেছ সই 
রকমই থাকেব। আচায শ র বলেছন িবষকীট, িবষকীট িবেষই থাকেত ভােলাবােস। আপিন ওেক 
ওখান থেক বার কের আ ন, িকছু ণ পের মের যােব। এই কারেণ জািত, আয়ু আর ভােগ কান 
যাগীই হ ে প কেরন না। ছেল মৃতু  শয ায়, মা হাউ হাউ কের কাদঁেছ আর চচঁাে ন ‘মহারাজ! 
আপিন আমার ছেলেক বাচঁান’। কান যাগী বাচঁােত যােবন না। যিদ বািঁচেয়ও দন তাহেল এরপর 
কাথায় য কােক কীভােব মারেব ক নাই করা যােব না। 

 

কউ লটারীেত কেয়ক কািট টাকা পেয়েছ। তার কেম িকছু িছল বেল পেয়েছ। আপিন যিদ 
এখন বেলন কম-টম বাদ িদন এটা দবাৎ, তখন আপিনও সই একই কথা বলেছন। ামীজীও এটাই 
বার বার বলেছন। আপিন এেক দবাৎ বলনু, কম বলনু আর ঠা েরর ই াই বলনু, এ েলােক ব াখ া 
করা যায় না। কমবােদর বিশ  হল, অ া  মেডেলর থেক কমবাদ অেনক ভােলা মেডল, আমােদর 
জীবেনর অেনক িকছুেক কমবােদর সাহােয  খুব সহেজ ব াখ া কের দওয়া যায়। এই মেডেলর থম 
ভােলা িদক হল, এেত ভ অ ভ যা িকছুই হাক সটা মা ষ িনেজর উপর িনেয় নয়। ি তীয় ভােলা 
হল, কমবাদ মা ষেক ভােলা করার চ ায় িনেজর উদ েমর উপর জার দয়।   
 

 মজার িজিনষ হল এই য বলেছ সিত মূেল তি পােকা – অেনক িব ানীর লখােতও দখা যায় 
কান এক কেমর ফের তােদর অেনক গেবষণা বানচাল হেয় যাে । কায়া াম িথেয়ািরর অ তম 
ব া িছেলন পিল উড। কায়া টাম িথেয়ািরেত তারঁ িবরাট অবদান আেছ। জনা দেশক িব ানী িমেল 

এই কায়া টাম িথেয়ািরেক দাড়ঁ কিরেয়েছন। িথেয়াির অ   িরেলিটিভিট যমন আইন াইেনর একক 
অবদান। িক  কায়া টাম িথেয়াির ধ ুএকজন িব ানীর নয় ায় জনা দেশক িব ানীর এেত অবদান 
আেছ। পিল িছেলন পেুরাপুেরা তাি ক। লােক বেল পিলর নােম এমন জব ছিড়েয়িছল য, যিদ কান 
খুব পণূ গেবষণা চেল আর সই শহের যিদ পিল হািজর থােকন তাহেল হয় কান য  ভে  যাব, 
নয়েতা আ ন লেগ যােব, মােন এমন তার কম িছল য ওই experiment কান না কান ভােব িব  
হেয় যােব। িব ানীরা পয  এই ব াপাের ভীষণ ভােব সং ারা  িছেলন, এই ঘটনা িবিভ  জানােল 
এখনও িলিপব  হেয় আেছ। 
 

এমন হেয়িছল পিল যখন িনেজর াি ক াল পরী া দেবন, িতিন ল ােবােরটিরেত কান 
মিশনেক দাড়ঁ করােতই পারেলন না। বাইের থেক িযিন পরী ক এেসিছেলন িতিন পিলেক ফল 
কিরেয় িদেয়েছন। তখন তারঁ েফসররা পরী কেক বলেছন – ার, এর মত মধাবী ছা  
ইউিনভািসিট কান িদন দেখিন আর কান িদন দখেবও না, আপিন ওেক ফল কিরেয় এই অিবচার 
করেবন না, াি ক ােল পাের না িঠকই িক  িথেয়ািরেত ওর ধাের কােছ কউ দাঁড়ােত পারেব না। 
এরপর ওেক পাশ কিরেয় দওয়া হল, িক  খুব কম ন র িদেয়, এেতা কম ন র িদেয়িছল য পের 
কাথাও েফসর হওয়ার েযাগই পাি েলন না। পিলর এক ব  ু িছল স আবার চ   

Experimentalist, পিলর কােছ যখন ওর িকছু জানার িছল তখন ল ােবর সব দরজা জানলা ব  
কের পিলেক ডেক ল ােবর দরজার বাইের দাড়ঁ কিরেয় রাখত আর দরজার তলা িদেয় একটা ি প 
গিলেয় িদত, আমার এই জানার আেছ তিুম বল, পিল ব  দরজার বাইের দািঁড়েয় থাকত, ওখােনই ওর 
ে র উ র িলেখ আবার দরজার তলা িদেয় গিলেয় িদত। পিলেক ল ােবর ভতর ঢুকেত দেব না, 

কারণ জােন ও যিদ এই ল ােবর ভতর ঢুেক যায় তাহেল তােদর সব Experiment িল খারাপ হেয় 
যােব, নয়েতা কান য  ভে  যােব অথবা খারাপ হেয় যােব।  
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 িব ানীেদর কােছ এ সেবর কান ব াখ া নই, কাকতালীয় বেল এিড়েয় যােব। আমােদর কােছ 
রাজেযােগর দিৃ েকাণ িদেয় পিলর এই সম ােক ব াখ া করা খুব সহজ। রাজেযাগ বলেছ তামার য 
কমাশয় আেছ এই কমাশয় িতন ভােব কাজ কের – জািত, আয়ু আর খ- ঃখ ভােগর মাধ েম। 
আন  বা খ ভাগ পণূ  কেমর জ , যিদ কখন ভােলা কাজ কের, ধম যিদ ভােলা থােক তখন সটা 
সব সময় খ ও আন  েপ িফের আসেব আর অপণূ  যিদ িকছু করা থােক তার ফল হেব ঃখ। যিদ 
কা র অেনক পূণ  কম করা থােক আর স পেরর জে  জ েলও যিদ চেল যায়, সখােনও িবধা 
পেয় যােব, কউ না কউ এেস যােব তার দখােশানার জ । আর যােদর অেনক অপূণ  কম থােক 
তাহেল স যিদ রাজমহেলও থােক সখােনও তােক িবপদ ও ঝােমলা তাড়া কের বড়ােব।  
 

কা র জীবন খুব ভােলা কের অ ধাবন করেল দখা যায় যােদর কেম গালমাল আেছ তােদর 
িকছু না িকছু হেতই থাকেব। এই হেত থাকাটা িতন ভােব কাজ কের – থম হল স কান যািনেত 
জ  নেব, ি তীয় কতিদন বাচঁেব। অেনক সময় আমরা দিখ সব িকছুই ভােলা িক  খুব অ  বয়েস 
মারা গল, আবার অেনেক রাগ-বাধেক ও িদিব  বেঁচ আেছ। আপনার আমার সবার জািত, আয়ু ও 
ভাগ কমন হেব সব কমাশেয়ই িঠক করা আেছ। আর তৃতীয় খ- ঃখ। এখন যত ভােলা কমই ক ক 
আর পণূ  কমই ক ক না কন, তার ফল িক  এখন পােব না। উ রাখে  সাধ ুমহা ারা মজা কের 
বেলন – একটা বড় হািড়েত রা া হে , জল টগবগ কের ফটুেছ, একটা হাতা িনেয় সই হািড়র মেধ  
ঢুিকেয় নাড়া িদেয় হাতাটা হািড় থেক বার করল। হাতােত িক উঠেব? হািড়েত যা িদেয় রেখেছ সটাই 
বেরােব, যিদ চাল িদেয় থােক তাহেল চাল বেরােব, যিদ ডাল থােক ডাল বেরােব আর যিদ আলু 
পটল িদেয় থােক তাহেল আল ুপটল বেরােব। আর যিদ িকছুই না িদেয় থােক তাহেল িকছুই বেরােব 
না, ধ ু জলই বেরােব। আমরা যখনই কান কাজ কির, কাজ করা মােন কমাশেয়র মেধ  হাতাটা 
চালালাম। যিদ আেগ থেক িকছু করা থােক তাহেলই হাতােত িকছু পাব। এখন কউ যিদ শা  অধ য়ন 
কের, তাই বেল িক স এখনই শা  হেয় যােব? কখনই না। িক  এ েলা এখন চাল, ডাল, আলু, 
পেপ, করলা হেয় পড়েছ। এবার হাতাটা যখন ভতের দেব তখন হাতার মেধ ও আেগ থাকেত িকছু 
লেগ রেয়েছ, স েলা িগেয়ও হািড়েত পড়েছ। পেরর বার যখন হাতাটা মারেব তখন এখন যা িকছু 
হািড়েত পেড়েছ স েলােক তেুল িনেয় আসেব। 
 

 এ েলা কীভােব কাযকর হয়? সটাই পেরর সেূ  বলেছন ত াদপিরতাপফলাঃ 
পণূ াপণূ েহতু াৎ।।১৪।। জািত, আয়ু আর ভাগ এ েলা আন ও দয় আবার ক ও দয়। যিদ ভ 
কম করা থােক তাহেল সই কেমর ফল আন  দেব আর অ ভ কেমর য ফল আসেব তা সব সময় 
ক  দেব। সইজ  যখনই কান কাজকম করা হয় তখন এই ব াপারটা ভােলা কের মাথায় রেখই 
কাজকম করেত হেব, ভ কাজ করেল আজ হাক কাল হাক আমােক সব সময় খদায়ক ফল দেব 
আর অ ভ কম সব সময় আমােক ক দায়ক ফল দেব। যােগ ক নার কান িকছু নই, তিুম মােনা 
আর নাই মােনা এটা এভােবই হয়। যিদ মােনা তাহেল তামার জীবন শাি ময় হেব আর না মানেল 
তিুম ক  পােব। যােদরই খুব নাম-যশ আেছ, িফ ারই বলুন, লখক, রাজৈনিতক নতা, খেলায়াড় 
যই হান না কন, যখন এেদর িবরাট কান িবপযয় আেস তখন মেন হেব এ েলার কানটাই যন 
তাঁেদর াপ  িছল না। আইন াইন যিদন তারঁ িথেয়াির িনেয় জগেতর মাঝখােন হািজর হেলন সিদন 
থেক িতিন সবার ওপের রেয় গেলন, েত ক িদন খবেরর কাগেজ তার িবষেয় িকছু না িকছু লখা 
হে , িব ানীেদর কােছ আইন াইন হেলন এক আ য পু ষ। এ েলা সবই কেমর ব াপার। আর 
যােদর সারা জীবন ধের খুব নাম-যশ, তােদর মেধ  সব সময় িকছু পণূ  কম থাকেবই, এনারা খুবই 
িবনয়ী হন, আইন াইনও অত  িবনয়ী পু ষ িছেলন। আর যারা  সমেয়র জ  নাম-যশ পান 
তােদর মেধ  এই িজিনষ িল থােক না। যােদর সারাটা জীবন সফলতা আর নাম-যেশ পণূ তােদর মেধ  
থম থেকই িবনেয়র ভাব থাকেব, তার মােন িতিন তারঁ পবূ জীবন থেকই এই িবনয়ী ভাবেক বহন 

কের এেনেছন। আর এটােত মাণ কের য তার সফলতা পবূ পবূ জে ও িছল। যারা সব সময় 



196 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

দখেবন িবর  আর ােধর ভাব িনেয় আেছ জানেবন তারা এখনও জীবেনর কান ে ই সাফেল র 
মুখ দেখিন অথবা স এখনও কান রকম কান পূণ  কম কেরিন। েটাই হেত পাের হয় তার মেধ  
অেনক কমই  রেয়েছ নয়েতা িকছুই কম নই। িক  যার পণূ  কম  আেছ, তার যিদ একবার 
সাফল  আসা  হয় স তখন আে  আে  আেরা সাফল  পেত থাকেব। তার মােন তার অেনক পূণ  
কম করা আেছ। তাই বলা হয় খ, আন  কাথা থেক আেস? সব সময় পূণ  কম থেক আেস।  
একমা  যখন পূণ  কম করা থােক তখনই তার ফল খ দ হেব। আমরা খ বলেত িক বিুঝ – নাম-
যশ, টাকা-পয়সা, ামার ইত ািদ, আর এ েলা সবদা আমােদর অতীেতর পূণ  কেমর উপরই িনভর 
করেব। হাওড়া শেনর একজন িল আট ঘ টা ধের কাজ কের, িক অমা িষক শারীিরক পির ম কের 
কত টাকা আর আয় কের! অথচ অিফেস বাবরুা কত কম কািয়ক পির ম কের কত বশী অথ 
রাজগার করেছ। এ েলা সবই িনভর কের আেছ আেগর আেগর পূণ  কেম।  

 

 এটাই িঠক িঠক ভারেতর ঐিত । আিম িনধন হই আর ধনীই হই, আিম ঃখ-কে র মেধ  
পেড় রেয়িছ িকংবা েখর মেধ  আিছ, আিম যা কাজ করিছ সবই ব থ হেয় যাে , আর আপিন য 
কাজই করেছন তােতই সাফেল র মুখ দখেছন, তাহেল এর জ  ক দায়ী? অপর কউই দায়ী নয়, 
আিম িনেজই সব িকছুর জ  দায়ী। কাউেকই এর জ  কান ভােবই দায়ী করা যােব না। তিুম আেগর 
আেগর জে  এমন এমন কম কেরছ যার জ  তিুম আজ এই অব ার মেধ  এেস পেড়ছ। আর তিুম 
যিদ এখন থেকই এই কমেক িঠক করেত থাক তাহেল আগামী িদন থেক তামার এই অব ার 
পিরবতন হেত  হেব। ঃখ-ক , আপেদ-িবপেদ সব ব াপােরই ভগবােনর কােঁধ দাষ চািপেয় বিল 
ভগবান আমার সহায় নন, ভগবান যিদ আমােক সিত ই মের থােকন, তাহেল আর সখান থেক 
বিরেয় আসেত পারব না। সইজ  িহ  ধম আর এই যাগদশনেক বলা হয় Optimistic 

Religion। িহ  ধমেক যখন অেনেক Pessimist  Religion বেল, তখন িকছু না জেনই বলা 
হয়। িহ  ধম highly Optimist Religion। যিদ আিম এখন কান সম ার মেধ  পিড়, এই 
সম া আিমই তরী কেরিছ। আিমই যখন তরী কেরিছ, তখন আিমই আবার পারব এর সমাধান 
করেত, রাজেযাগ আমােদর এই কথাই বলেছ। 
 

 আমােদর পর রােত য িবশাল ােনর ভা ার সম  শাে  ছিড়েয় রেয়েছ, সবটাই ধ ােনর 
গভীর থেক উেঠ এেসেছ। ধ ােনর গভীের গেলই কৃত সত েক জানা যায়। পা ােত র দাশিনকরা 
আজেক িচ া কের য নতনু ত  আিব ার করেছ, আগামীকালই আেরকজন তাি ক তার মন বিু  ারা 
িচ া কের আেগর ত টােক িমথ া বেল মািণত কের িদে । ভারতীয় সমােজ এ ধরেণর িচ া ভাবনার 
কান মূল ই নই। কারণ িচ া ভাবনা করেছ মন আর বিু , িক  আমােদর কােছ মন বিু  জড় ব  
মা , চতে র কােছ জড় িকছুই নয়। মন জড় হওয়ােত স বিশ দরূ যেত পাের না, মেনর মতা 
সীমাব । ভারেতর মুিন ঋিষরা কখনই কউ বলেবন না য িচ া ভাবনা করাই ানাজেনর একমা  
উপায়। ভারেতর মুিন ঋিষরা জানেতন বই পড়া, কথা বলা, িচ া ভাবনা এ েলা ান লােভ বিশ 
সহয়াক নয়; কৃত ান আেস কবল মা  ধ ােনর গভীর থেক।   
 

  একিট বা া কান িদন বড় হেত পারেছ না। েুল পড়েছ। সে িটস থেক  কের তাবড় 
তাবড় দাশিনকরা এেক এেক এেস তােক পিড়েয় িদেয় যাে ন। এখন থম িশ ক এেস পিড়েয় 
গেলন। পেরর িশ ক এেস থেমই তােক িজে স করেবন, তিুম িক িক জান। ছেলিট থম 
িশ েকর কােছ যা যা িশেখিছল সব বলল। িতিন েন বলেলন – ও সব ফালত ুিজিনষ, তিুম িকছুই 
শেখািন। তখন িতিন তােক আবার নতনু কের িশিখেয় গেলন। বচারা ছেলিট সব মুখ  কের িনল। 
এর পর ততৃীয় িশ ক এেলন। িতিনও আেগর মত বলেলন তুিম যা জান সব ফালত।ু এইভােব এক 
একজন কের িশ ক আসেছন, আর তার আেগর িশ ক যা িকছু িশ া িদেয়িছেলন তার সবটাই ফালত ু
বেল উিড়েয় িদেয় যাে ন। এখন বচারা ছা িট কানটােক কৃত সত  বেল জানেব! গত প াশ বছর 
ধের পা ােত র সব ে , ভৗিতক িবদ া থেক  কের দশন সেবেতই এই ব াপারটাই হে , 
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একজন এেস একটা িথেয়াির িনেয় আসেছন, তার িকছু িদন বােদ সটােকই তেুলাধেুনা কের িমথ া 
মাণ কের আেরকটা িথেয়াির চেল এল, আর েত েকই নােবল াইজ পেয় যাে ন। বােয়ালিজেত 

একজনেক নােবল াইজ দওয়া হল, তার সাত বছর পের আরকজনেক বােয়ালিজেত নােবল াইজ 
দওয়া হল িযিন আেগর িথেয়ারীটােক ভলু মাণ কের িদেলন, যটার জ  সাত বছর আেগ আরেক 
জনেক নােবল াইজ দওয়া হেয়িছল। আজেক যটা ওরা বলেছ, িদন পেরই আেরক জন এেস 
সটােক ভলু মাণ কের িদে ন।  

 

 িক  যােগ এই ধরেণর কান সম াই হয় না। যাগ বলেছ – তিুম ধ ান কর, ধ ােনর মেধ ই 
তিুম কৃত ান পেয় যােব, তিুম যা জানার সব ধ ােনর গভীেরই পেয় যােব। আমরা এখােন 
কমাশয়েক িনেয় আেলাচনা করিছ। কমাশয় িক কের? কমাশয় খ- ঃেখর ফল সব কের। খ আর 
ঃখ মােন পণূ  আর অপূণ  কেমর ফল। সইজ  শা  যটােক পণূ  কম বলেছ সই কমই করেত 

হেব আর শা  যটােক অপণূ  কম বলেছ সই কম করেত িনেষধ করা হে । যাগীরা পাপ শ  কখন 
ব বহার কেরন না, এনারা পণূ  আর অপূণ  এই িট িজিনষেক মানেবন। যিদ কউ িনরেপ  কম কের, 
ধ ন একজন সকাল বলা ঘুম থেক উেঠ িঠক করল আজ সারািদন আিম খবেরর কাগজটা কািঁচ িদেয় 
কাটেত থাকব। সারািদন ধের কাগজ হাজার হাজার টকুেরা করেত থাকল। এখন এটা পণূ  কম না 
অপণূ  কম? এই কম অব ই অপূণ  কম মা , এই ধরেণর কাজ তােক কান ব াপাের িকছুই সাহায  
করেব না। পাপ কম যটা করা হয় সটােকও বলেছ অপণূ  কম। খ দায়ক, আন  দায়ক যা িকছু 
আেস, সব আেস ধ ুমা  পণূ  কেমর ারাই। কউ যিদ রাজ এই ভােব খবেরর কাগজ কাটেত থােক 
তাহেল িকছু িদন পের তার মাথাটাই খারাপ হেয় যােব।  
 

 এখােন খ আর ঃেখর কথা বলা হল। তারপেরই বলেছন – পিরণামতাপ-
সং ার ঃৈখ ণবিৃ িবেরাধা  ঃখেমব সবং িবেবিকনঃ।।১৫।। এই সূ িট য কান ধেমর মূল 
ভাব। যারা িঠক িঠক িবেবকী তারা সবটাই ঃখ দেখন, খটােকও ঃখ েপ দেখন। িকছু আেছ যা 
থেমই ঃখ দয়, আবার িকছু িজিনষ এখন ভােলা লাগেছ িক  পের িগেয় ঃখ িদে । টাকা উপাজন 

করেত কত পির ম করেত হয়। মা ষ তার স ানেক বেল ‘জােনা বাবা! র  জল কের টাকা আয় 
করেত হেয়েছ’। এখন না হয় ব াি ং ব ব া উ ত হেয় গেছ, িক  আেগকার িদেন টাকা জিমেয় রাখা 
িছল মারা ক য ণা। কারণ চিুর হেয় যাওয়ার ভয় আেছ, ডাকািত হেয় যেত পাের, ব ু-বা ব 
আ ীয়- জনরা এেস টাকা চাইেব। এখন আবার অব  ইনকাম ট াে র ভয় আেছ। তারপর যখন 
টাকা হাত থেক বিরেয় যায় তখন আবার ক  হয়, আমার হাত থেক এত েলা টাকা চেল গল! 
সইজ  বলেছন, িবেবকী পু ষরা জােনন, এখন য খ পাি  থেমও সই খ ক  দেব, যখন খ 
চলেছ তখনও ক  দেব, আর তা শষ হওয়ার পেরও ক  দেব। ানীরা সবটাই ক  দেখন। 
 

ামীজী এখােন খুব র একটা কথা বলেছন ‘চতিুদেক মূখ ারা পিরেবি ত হইয়া মেন 
কিরেতিছ, ধ ুআমরাই পি ত – ধ ুআমরাই মূখে ণী হইেত ত । সব কার চ লতার অিভ তা 
ারা বি ত হইয়া আমরা মেন কিরেতিছ, আমােদর ভােলাবাসাই একমা  ায়ী ভােলাবাসা’। আমার 

আপনার সবারই চািরিদেক ধ ুমূখেদর বাস। আপিন যােক মহামূখ মেন করেছন সও মেন কের তার 
চািরিদেক মূখরাই ঘুরেছ। এই ভাবনাটা আমােদর কৃিতেতই আেছ। আসেল সবাই মূখ, ীরামকৃ  ও 
ামীজীর মত কজনই বা আেছন। িক  ামীজীেক িক লােকরা মূখ মেন করত? কখনই না। িক  
ামীজীর িদিদমা, ামীজীর বািড়র লােকরা তােঁক মূখ মেন করেছন। িদিদমা ামীজীেক মূখ মেন 

করেছ বেলই বলেছন ‘নেরন! অেনক তা হল, এবার তইু একটা িবেয় কর’। তার মােন, তিুম য 
স াসী হেয় জীবন যাপন করছ তােত তামােক আিম মূখই মেন করিছ। এখােন স েকর কথা ভেুল 
যান, িদিদমা বা মার কথা ভেুল িগেয় ভাবনু, একজন মিহলা এক স াসীেক বলেছন, য স াসী পেুরা 
আেমিরকা আর ইউেরাপ তালপাড় কের িদেয় এেসেছন, এখনও যারঁ িচ া ভাবনা পেুরা জগৎেক 
নািড়েয় যাে , সই স াসীেক বলেছন – অেনক তা হল এবার তইু একটা িবেয় কর। মিহলা 
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িনেজেক বিু মান আর নেরনেক মূখ ভাবেছন বেলই এই কথা বলেত পারেছন। সংসাের একিট লাক 
পাওয়া যােব না, য িনেজেক মেন কের না তার মত বিু মান জগেত আর কউ নই আর পেুরা জগৎটা 
মূেখর দল। একটা বা া ছেলও মেন কের আমার বাবা-মা মহামূখ। আ য হল, আিম মেন করিছ 
আপনারা সবাই মূখ আবার আপিনও মেন করেছন সবাই মূখ, আপনার সই মূখেদর দেল আিমও 
আিছ। এই িজিনষ ধ ুভারেতই নয়, সারা িবে  সবারই িত আমােদর এই একই দিৃ ভ ী। স াসীরা 
মেন কেরন যারা িবেয়থা কের সংসার করেছ তারা অিত মুখ বেলই সংসার করেছ। আবার স াসীর 
বাবা-মােয়রা মেন করেছন আমার ছেল মহামূখ। অেনেক হয়েতা বলেবন আিম স াসীেদর খুব া 
কির। কান সে হই নই য অেনেকই স াসীেদর িত া রােখন। িক  স াসীর অেনক ব াপাের 
তাঁরা মেন কের উিন এত বাকা লাক! স াসীেকও এমন অেনক িকছু করেত হয় যটা িন পায় হেয়ই 
তােঁক করেত হয়, সখােন আমরা ভাবিছ স াসী িক বাকা! িকছু করার নই, কারণ আমরা এমনই 
জব উপাদান িদেয় তরী যার জ  সব সময় আমরা িনেজেক পি ত আর অপরেক মূখ ভাববই।  

 

জজ বাণাড’শ এক কা ানীর অিফেস চাকরী করেতন, িক  ওনার চাকরীটা ভােলা লাগেতা 
না। সখােন তারঁ একজন সহকমী িছেলন িযিন খুবই শা  আর চপুচাপ থাকেত ভােলাবাসেতন। একিদন 
িতিন জজ বাণাড’শেক বলেছন ‘জােনা! জগেত সবাই মেন কের স একজন ব িত ম’। িনয়ার সব 

িমক িমকারাও বেল তামার আমার ভােলাবাসা একটা িবেশষ ভােলাবাসা, এই ভােলাবাসা আেগ 
কান িমক- িমকার মেধ  দখা যায়িন। িঠক এভােবই ওই লাকিট বাণাড’শেক বলেছন সবাই মেন 
কের জগেত আিম একজন িবেশষ িকছু। বাণাড’শ িলখেছন ‘ েন আিম চমেক উেঠিছ, লাকিট কী 
বলেছ! আিমও তা িচরিদন িনেজর ব াপাের এটাই ভেব এেসিছ’। আমােদর এখােন যারঁা শা  নেছন 
তারঁা মেন করেছন আিম একজন িবেশষ কারণ আিম Spiritual Heritageএর াশ কির আর যারা 
অিফেস মুখ েঁজ কাজ করেছ তারা মূখ। এই ভাবনাই আমােদর জীবেন অেশষ কে র কারণ। িনেজেক 
ও াদ মেন কের ভাবিছ ‘এটা কান ব াপারই নয় আিম িঠক ম ােনজ কের বিরেয় আসব’। তারপেরই 
মের। ঠা র বলেছন ‘যত সয়ানাই হও না কন, কাজেলর ঘের ঢুকেল দাগ লাগেবই’।  

 

বরাগ  কাথা থেক  হয়? যখন জগৎ থেক মাগত চ  আঘাত পেত  কের। 
যােক আমরা সব থেক ভােলাবািস তার কাছ থেকও যখন ত াখ ান পী আঘাত আসেত থাকেব 
তখন বরাগ  আসেব, তার আেগ নয়। ভতহৃির িছেলন একজন রাজা। ভতহৃির রানীেক খুব 
ভােলাবাসেতন। একিদন একিট খুব দামী মু ার নকেলস রানীেক ভােলােবেস উপহার িদেলন। অ  
িদেক রানীর আবার ম ীর িত ভােলাবাসা িছল। িতিন রাজার দওয়া মু ার হার ম ীেক উপহার 
িদেলন। ম ী আবার একটা ব ার িত আস  িছল। ওই হার ম ী ব ােক িদেয়েছ। ব ািট 
আবার রাজা ভতহৃিরর িত চ  অ র  িছল। এবার মু ার নকেলস ঘুের রাজার কােছই িফের 
এেসেছ। মু ার হার দেখ ভতহৃির ি ত হেয় বলেছ ‘এই কী জগৎ’! সই মু েত ভতৃহিরর মেধ  
বরাগ  এেস গল। এই রকম চড় থা ড় যখন জগৎ থেক খােব তখনই জগেতর িত বরাগ  আসেত 

 করেব। িনেবিদতােক ামীজী বলেছন – Tell me Margaret how much you have 
suffered then I will tell you how great you are। সংসােরর তী  ালা য ণার আঘাত 
যত ণ না কাউেক মািটেত ধরাশায়ী করেছ তত ণ তার মেধ  বরাগ  আসেব না। বরাগ  এেস গেল 
থেমই স ইি য় খ থেক বিরেয় আেস। ঠা রেক একজন বলেছন রাজা জনকও তা সংসার 

কেরিছেলন। ঠা র েন খুব অস  হেয় বলেছন – এর আেগ রাজা জনক হঁটমু  হেয় কত তপ া 
কেরিছেলন! তপ ার সময় তা জনক ইি য় খ থেক অেনক দেূরই িছল। এই কথা েন বৃ -বৃ ারা 
বলেবন আমরাও তা ইি য় খ ছেড় িদেয়িছ। িক  বৃ  বয়েস িবচার কের ইি য় খ ছাড়েত হয় না, 
কৃিতই ছািড়েয় দয়। কৃিত যটা ছািড়েয় িদেয়েছ ওই ত াগ ত াগ নয়। ত াগ বরােগ র অ শীলন 

অেনক কম বয়েস  করেত হয়। ইি য় আর মেনর মতা যখন থােক তখন যিদ ইি য় খ ত াগ 
করেত পাের তেবই এেগােত পারেব।   
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  ভগবান বু  বলেছন – সবং ঃখ  । ভগবান বেু র এই সবং ঃখ   এর সমােলাচনা কের 
অেনেক বেল – বু  চািরিদেক খািল ঃখই দেখ গেছন। ভগবান বেু র িব ে  যারা এই কথা বেল 
তারা রাজেযােগর এই সূ টােক ছেড় গেছ। ধ ুভগবান বু ই নন, কবল যাগদশেনই নয়, মানব 
জীবেনর ধম ই হয় ঃখ িদেয়। যিদ কা র মেন হয় আমার সব িকছুই ভােলা আেছ, আমার সব 
িকছু ভােলাই চলেছ, ধম তার জ  নয়। ামীজী পির ার বেল িদে ন Religion begins with 
tremendous dissatisfaction with present state of affairs। সইজ  িযিন িবেবকী পু ষ 
িতিন সবটাই ঃখ দেখন, খটােকও ঃখ দেখন, ঃখটােকও ঃখ দেখন। জ  িনলাম ঃখ, বড় 
হি  ঃখ, িবেয় হে , স ান হে  সব ঃখ। গীতােত ভগবান ীকৃ ও একই কথা বলেছন – জ -
মৃতু -জরা-ব ািধ- ঃখ- দাষা দশন  । িক  তাই বেল িক খ নই?  খ িন য়ই আেছ, িক  সই 
খই জ  িদে  ভিব েতর ঃখেক। তাহেল ঃখটা িক? ঃখ হে  িচ বিৃ  িনেরােধর সব থেক বড় 

বাধা। তাই আজ য খ ও আন  আিম ভাগ করিছ, আগামীকাল সটাই ঃেখ পিরণত হেব, আর 
সই ঃখই যােগর সব থেক বড় িব  হেয় দাড়ঁােব। তাই বলা হে  খ ও ঃখ এই েটােকই তিুম 
পিরত াগ কর। খ- ঃখ, ভােলা-ম , পণূ -অপূণ  থেক বিরেয় এেসা। উপিনষদ, মহাভারত, রামায়ণ 
সবাই এই একিট কথাই ঘুের ঘুের বারবার বলেত চাইেছন ভােলা-মে র পাের চেল যাও। মুি  মােন 
ভােলা িকছু হেয় যাওয়া নয়, মুি  মােন সব িকছুর ভােলা-মে র পাের চেল যাওয়া। খ পাওয়াটা 
মানব জীবেনর উে  নয়, খ- ঃেখর পাের যাওয়াটাই জীবেনর উে । খ- ঃেখর জ  পূণ -
অপণূ  থেক, পণূ -অপেূণ র জ  কমাশয় থেক, আর কমাশেয়র মা হল অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ 
ও অিভিনেবশ। সবার মূেল অিবদ া।  
 

 সাধক সাধনা করেত করেত দেখ, তাইেতা, জগেত খ বেল িকছু নই। তখন এই জগেত 
যত রকেমর গভীর ভােলাবাসা হেত পাের – বাবা-মার ভােলাবাসা, স ােনর ভােলাবাসা, িমক-

িমকার ভােলাবাস, ব ু বা বেদর ভােলাবাসা, সব যন জ াল মেন হয়। এই বাধ যখন আেস তখন 
িঠক িঠক বরাগ  এেস গল। তাহেল িঠক িঠক বরাগ  আমার মেধ  এেসেছ িক কের বঝুব? যখন 
আিম মেম মেম বেুঝ িনেয়িছ য এই জগেত ধ ু ঃখই আেছ, আর যত রকেমর এই আপাত খ 
দখিছ, ভােলাবাসা দখিছ সব অিনত , এই অব া যখন কা র হয় তখন বঝুেত হেব তার মেধ  
সিত কােরর বরাগ  এেসেছ।  
 

িক  আমােদর মত সাধারণ মা ষ যিদ দেখ এই জগেত এমন কউ নই যােক স 
ভােলাবাসেত পারেছ, জগেত এমন কউ নই য তােক ভােলাবাসেত পাের তেব তা সবাই পাগল হেয় 
যাব। এই জগেত কউই ভােলাবাসা ছাড়া বাচঁেত পােরনা, ভােলাবাসা না পেল আর কাউেক 
ভােলাবাসেত না পারেল আমােদর ান হেব পাগলা গারেদ। তাহেল কন বলা হে  য সব 
ভােলাবাসােক জ াল মেন করেত? কারণ ভােলাবাসা ছাড়া বাচঁেত পাের একমা  বরাগ বান যাগী আর 
বরাগ বান স াসী। বরাগ  একমা  তখনই আসেব ভােলাবাসার সব উৎস িলেক যখন িছ িভ  কের 
সংসার থেক বিরেয় এেস ফাকঁা মােঠ দািঁড়েয়  হাত উপের তেুল মন াণ িদেয় বলেত পারেব ‘ হ 
ভগবান! এই জগেত তিুম ছাড়া আমার আর কউ নই’। কউ যিদ স াসী বা যাগী না হন, আর যিদ 
কাউেক স ভােলাবাসেত না পাের আর যিদ ভগবানেকও না ধের রাখেত পােরন তাহেল তার জীবন 
হেয় উঠেব িবষহ, রা ায় রা ায় পাগেলর মত ঘুের বড়ােব। সইজ  জীবনেক ধের রাখার জ  
অেনেক র, বড়াল, পািখ পুেষ একাকী েক সিরেয় রােখ, পাষা জীবজ েক অবল ন কের 
ভােলাবাসাটা িমিটেয় নয়। তাই বলা হয় স াসী আর গৃহে র পথ পেুরা আলাদা। A thing that 
will make you mad that may be thing makes a saint a saint.  
 

 এই সেূ  বলেলন যখন মা ষ সিত  সিত ই দেখ এই জগেত িচর ন খ বেল িকছু নই এবং 
ধ ু ঃখ আর ঃখই, ঃখ ছাড়া জগেত িকছু নই, তখন মা েষর মেধ  ত ােগর বি িশখা িলত 

হয়। এই সেূ র আেগর সেূ  বলেলন যখন বােজ িজিনষ েলা ত াগ কের িদে  তখন তার কম েলা 
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ভােলা হেত  কের। কমাশয় যিদ ভােলা হেত  কের তাহেল জািত, আয়ু আর ভাগ পা ােত 
 হেয় যায়। এইভােব যেত যেত যাগ এবার আমােদর আসল জায়গায় টেন িনেয় এেসেছ যখােন 

মূল ব াপারটা পির ার হেয় যায়। মূল কথা একটাই, যত ণ ইি য় খ ত াগ না হে  তত ণ 
আধ াি ক জীবেন এেগানর কান স বনা নই। সটাই এই পেনর ন র সেূ  এেস পির ার কের বেল 
দওয়া হল।  

 

মা ষ কাথাও একটা না র ফলেত চাইেছ। কা র জীবেন যিদ নাঙর ফলার জায়গা না 
থােক তাহেল সারাটা জীবন স ধ ুক ই পােব। তাই কাথাও একটা নাঙর ফলেত হয়। আমরা ভলু 
কের িনেজর ী, পু , ব -ুবা ব, টাকা, গািড়, বািড়েক সব থেক িনরাপদ নাঙর ফলার জায়গা 
ভাবিছ। িক  এটা বঝুেত পারিছ না য এ েলার িনেজরই নাঙর দরকার। তার িনেজর যমন একটা 
নাঙর দরকার তমিন তার বউএরও একটা নাঙর দরকার, তার ছেলরও একটা নাঙর দরকার। ধ ন 
গ া িদেয় চারেট নৗকা ভেস যাে । এবার কান একটা নৗকার যিদ নাঙর ফলেত হয় স তার 
পােশর নৗকােত নাঙর ফলেছ। িক  সই নৗকাও তা গ ার জেল ভেস যাে , সেতা নাঙর ফলা 
নৗকােকও টেন িনেয় চেল যােব। স িক নাঙর ফলার আেগ দেখেছ যখােন আিম নাঙর ফলিছ 
সিট ডাঙা িকনা? িঠক তমিন আমরা যখােন নাঙর ফলিছ সটা িনেজই ি র নই, কােলর গিতেত 
বেয় চেলেছ, স আমােদর কী কের ধের রাখেব! এই য বলা হয় অিনেত  িনত  বাধ, এটাই মায়া। 
যটা কােলর গিতেত বািহত হেয় ভেস চেল যাে , আিম মেন করিছ তার মেধ  নাঙর ফেল িদেল 
শাি েত থাকব। িক  সেতা িনেজই আমােক টেন িনেয় চেল যােব। আমরা মেন করিছ এই জগেত, 
এই সংসাের িচর ায়ী খ পােবা। যত ণ নািতর চাদঁমুখ দেখ শাি  পাে , যত ণ িনেজর ীেক, 
িনেজর ামীেক দেখ আন  হে  তত ণ িক  গালমাল চলেতই থাকেব। এটাই আমােদর ধান 
সম া। এই কথাই বলেছন ঃখেমব সবং িবেবিকনঃ। িবেবকী পু েষর কােছ জগেতর সবটাই ঃখ। 
সইজ  মা ষ যখন বেুঝ নয় এই জগেত কাথাও আিম খ পােবা না তখন স ঈ েরর িদেক যায়। 
ঈ েরর িদেক যাওয়া মােন আ ােনর িদেক এিগেয় যাওয়া। 
 

 এত িকছু বলার পের বলেছন – হয়ং ঃখমনাগত  ।।১৬।। দ ােখা বাপ ু য ঃখ তামােক 
ধরাশায়ী কের িদেয়েছ আর য ঃখ তামার জীবেন এেস গেছ, এটােক আর িকছু করেত পারেব না। 
িক  য ঃখটা অনাগত, ভিব েত তামার উপর আছেড় পড়ার অেপ ায় আেছ ঐটােক আটকান যায়। 
আগামী িদেন ম  যটা হেব সটােক আটকােনার মতা ও উপায় তামার হােত আেছ। কানটা? 
ঃখ   অনাগত  । যটা এখন আেসিন, যটা আগামী কাল থেক কাজ করেত  করেব ঐটােক 

আটকাও। যাগী বলেছন তামার কপােল য ঃখটা আেছ সটােক তিুম আটকােত পারেব না, িক  
তার তী তােক একট ুকম কের িদেত পার। ী ীমা যটা বলেছন – যখােন ফাল লাগার কথা িছল 
সখােন একটা কাটঁা ফটুেব। িকছু না িকছু ফটুেবই, কম তামার িকছু ভাগ কিমেয় দেব। মােন এটাও 
কাজ করেব ওটাও কাজ করেব। বািতল কানটাই হয়না, সং ারেক কখন খ ন করা যায় না। কননা 
যিদ এই ভােব খ ন করা যত তাহেল কমাশয় বেল িকছু থাকতই না। যখন ঠা েরর জপধ ান করেছ, 
ঈ ের যখন িনেজেক সমপণ কের িদল তখন এটাও আসেব ওটাও আসেব, এ এক রকম ধা া মারেব, 
ও আেরক রকম ধা া মারেব, িক  পুেরাটা খ ন কখনই হয় না। কারণ এই কমাশয়, সবটাই যিদ 
খ ন হেয় যত তাহেল কমাশয় বেল িকছু থাকত না। তাই বলেছন এই জে  তিুম বাপ ুবাচঁেব না, 
িক  পেরর পেরর য জ েলা আসেছ সই জে র কম েলা আটকােনা যায়। িক ভােব আটকােনা 
যায়? এই িনেয়ই পেুরা রাজেযাগ।  
 

 এই সেূ র মূল ব ব  হল, তামার যটা হওয়ার হেয় গেছ, সখােন আর িকছু করা যােব না। 
িক  ভিব েত যটা আসার অেপ ায় আেছ সটােক আটকােনা যায়। যিদ আমােক বলা হয় সামেন 
তামার জীবেন িবরাট ঝােমলা আসেছ। আমার তখন একটাই জানার আেছ। বলনু এই ঝােমলা থেক 
বাচঁার কী উপায় আেছ? যাগশা  এটাই বলেছ, তামার একিট ঃখ নয় অেনক ঃখ আসেছ, ওই 
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ঃখ েলােক এখন থেকই আটকাও। আমােদর কমবােদ অেনক রকম মত আেছ। যমন বলা হয়, 
ধ েক তীর স ান করা হে , এর আেগ একটা তীর চালান হেয় গেছ, আেরকটা তীর এর আেগ ল  
ভদ কের িদেয়েছ আর িকছু তীর তনুীের জমা হেয় আেছ। য তীর েলা ধ ক থেক বিরেয় গেছ 
সখােন িকছু করার নই, িক  য তীরটা স ান করা হেয়েছ সটােক ধ ক থেক নািমেয় রাখা যায়, 
আর তনুীর থেক তীর েলা ফেল দওয়া যায়। এ েলা উপমার সাহােয  কমবােদর একটা মতেক 
ব াখ া করা হেয়েছ, আসেল এ েলা সবই বিু র খলা। বিু  থাকেল আপিনও অেনক উপমা িদেয় 
অেনক িকছু নািমেয় িদেত পারেবন। তেব মূল কথা হল যাগশা  এইসব মতবােদর িদেক যাে  না, 
কানটা ফলীয়মান, কানটা ি য়মাণ, কানটা সি ত কম এ েলার কানটােতই যােব না। যােগর কােছ 
খুব সহজ ব ব , হয়ং ঃখমনাগত  , য ঃখ েলা আসেছ স েলা আটকােনা যায়। কীভােব? সটাই 
পেরর সেূ  বলেছন। 
 

ঃেখর মলূ 
 সব ঃেখর মূেল হল া আর দেৃ র সংেযাগ। এটাই পেরর সেূ  বলেছন –  ৃদৃ েয়াঃ 
সংেযােগা হয়েহতঃু।।১৭।। ঃেখর মূল হল া আর দেৃ র সংেযাগ। এই সংেযাগটা কেট দাও 
সব ঃেখর অবসান হেয় যােব। খুব সামা  কারণ, িক  তােতই হাজার রকেমর সম া। পু ষ া, 
আর কৃিত দৃ । পু ষ িনেজেক কৃিতর সােথ এক মেন করেছ। এখােন কৃিতর কান ব াপারই 
নই, স িনেজর মত আনে  আেছ। কৃিতর এই ব াপাের কান মাথা ব াথাই নই। িক  কন পু ষ 
কৃিতর কােছ যায় আর কন স কৃিতর সােথ িনেজেক এক কের ফেল আমরা কউই জািননা। িক  

পু ষ িনেজেক কৃিতর সােথ এক কের িনেজর পেক ভেুল গেছ। আর তােতই যত রকেমর সম া 
 হেয় গল। িক  তিুম িক মানছ য তামার ঃখ আেছ? া ঁআিম মানিছ। তিুম িক মানছ য এই 

খ আর ঃখ একই গােছর ফল? া ঁমানিছ। এটা থেক বাচঁেত চাও? া ঁচাই। তাহেল িঠক আেছ, 
িক  এটা কাথা থেক এেসেছ, কীভােব এেসেছ এসব ব াপাের অযথা  কের মাথা ঘািমও না। কন 
তিুম মাথা ঘামােব না? তামার উে  হল এই ঃখ থেক িকভােব বেরােনা যায়।  
 

 এই দৃ  আর ার মেধ  িক িক হয়, আর িকভােব সব হয়? বলেছন কৃিত িতন ধরেণর –  
কাশ, ি য়া আর ি িত, এই িতনিটেকই বলা হয় স , রেজা আর তম। যিদও পেরর সেূ  এটােকই 

আরও িব তৃ ভােব ব াখ া করা হেয়েছ। স , রেজা আর তেমা আিদেত সাম  অব ায় থােক। িক  
কান এক অজানা কারেণ এই সাম  অব ার মেধ  আেলাড়ন তরী হয়। সাম  অব া ন  হেয় যেতই 
তারপর সখান থেক সিৃ র কায  হয়। থেম আেস মহৎ, তারপর সখান থেক অহ ার, অহ ার 
থেক প  ত া া ইত ািদ। তখন িক হয়, পু ষ এই খলাই দখেত থােক আর তােতই মু  হেয় 
যায়। খুব ভােলা জমািটয়া কািহনীর িসেনমা যখন আমরা দখেত থািক, তখন অেনক ণ ধের দখেত 
দখেত কখন স িসেনমার ঐ চির েলার সােথ আমরাও একা  হেয় যাই টরই পাই না, আর আমরা 
সিত  সিত ই িনজেদর হািরেয় ফিল, বঝুেতই পািরনা আমরা কাথায় আিছ। পু েষরও িঠক এই 
অব াই হয়।  
 

 এটা খুবই আ েযর য যােদর কাছ থেক আমরা খ পাি , তার য িক পিরমাণ ঃখ 
আমােদর িদেক ঠেল িদে  আমরা ক নাও করেত পািরনা। জীবন থেক এরা যিদ সের যায় িকছু 
িদন পর মেন হয় কী শাি  পলাম। িচেলর মুখ থেক মাছ পেড় গেল িচল যমন শাি  পায়, এরা 
আমােদর জীবন থেক সের গেল িচেলর মত শাি  পাই। তাহেল অশাি র মূেল কী? া আর দেৃ র 
সংেযাগ। া মােন পু ষ আর দৃ  মােন কৃিত। পু ষ আর কৃিতর সংেযাগই সব ঃেখর মূল। য 
মু েত এই সংেযাগ িবি  কের দওয়া হেব সই মু েত সব ঃেখর অবসান হেয় যােব, আর কান 
ঃখই থাকেব না। এর অেনক দৃ া  আেছ। ঠা েরর হাত ভেঙ গেছ, কান ঃখ নই। ঠা েরর 

ক া ার হেয়েছ, কান ঃখ নই। কারণ ঠা র া আর দেৃ র সংেযাগ কেট িদেয়েছন। 
আেলকজা ার সই া ণেক বলেছ ‘তিুম যিদ আমার সােথ না যাও তাহেল তামার গলা কেট দব’। 



202 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

া ণ বলেছ ‘জীবেন তিুম এর থেক বড় িমথ া কথা বেলািন’। া ণ া আর দেৃ র সংেযাগ 
কেট িদেয়েছন – তামার ঃেখ আিম আর ঃখী হেত যাি  না। এই শরীেরর সে  মন জিড়েয় আেছ, 
মেনর সে  ইি য় জিড়েয় আেছ। আমােদর একটা ইি য় যিদ খারাপ হেয় যায়, তােতই আমরা ভেঙ 
পিড়। ধ ন কা র িচংিড় মাছ খেলই শরীর খারাপ হয়। বচারী িচংিড় মাছ খেত চ  ভােলাবােস। 
িচংিড় মাছ খেল পট খারাপ হেয় গেল তার কী রব া হেব! খারাপ হে  পট, পেটর সে  
সংেযাগ রেয়েছ মেনর। ইি য়, মন আর দহ এরা একটা প। িচংিড় মাছ খেয় য খ পাি ল সই 
খটা না পেল মন তা খারাপ হওয়ারই কথা। মাঝখান থেক পু ষ মেনর ঃখ দেখ কাদঁেছ। অথচ 

মেনর সােথ পু েষর কান স কই নই। একটা ছেল একটা মেয়েক ভােলােবেসেছ, মেয়িটর আবার 
একটা পাষা র আেছ। এখন ছেলিট সকাল িবেকল রেক িনেয়ই ঘুের বড়াে । িকছু করার 
নই, তা নাহেল মেয়িট তার জীবন থেক ছেলিটেক বার কের দেব।  

 

 ইটজারল াে  একটা খুব মজার ঘটনা আেছ। িকছু িদন আেগ একটা উইকিল ম াগািজন থেক 
ঘটনাটা জানা গেছ। এক বড় কা ািনর মািলেকর ীর খুব আদেরর একটা র িছল। েরর 
জ িদেন বড় কের পািট দওয়া হয়। েরর জ িদেনর পািটেত যােদর আম ণ জানান হেব িনয়ম 
হল সবাইেক েরর জ  উপহার িনেয় আসেত হেব। একজন ভারতীয় ভ েলাক ওই কা ানী থেক 
অেনক ক া  পেতন। একবার েরর জ িদেন ওই ভারতীয় ভ েলাকেকও িনম ণ করা হেয়েছ। 
িতিন মািলেকর ীর জ  সানার িকছু উপহার িনেয় গেছন, িক  েরর জ  য িকছু িনেয় যেত 
হয় সটা তার জানা িছল না। যার জ  মিহলা চ  ু  হেয় িগেয় িনেজেক অপমািনত মেন 
কেরেছন। এত রেগ গেছন য ামীেক বেল িদেলন কান অব ােতই যন ওই ভ েলাক কান ক া  
না পায়। তারপর তা বচারা িচিঠর পর িচিঠ িলেখ যাে , িক  িকছুেতই িকছু হে  না। কা ািনর 
মািলক আবার এই ভ েলাকেক একট ু হ করেতন। িতিনও একিদন ডেক বলেলন আমার িকছু করার 
নই, আমার িমেসেসর েরর জ িদেন েরর জ  তিুম কান উপহার িনেয় যাওিন সই থেক 
উিন খুব রেগ গেছন। ভারতীয় এই ভ েলাকও একজন নামকরা ব বসায়ী, এরও খুব বিু । উিন সব 
শানার পর মািলেকর ীেক ফান কেরেছন – ম াডা  ! সিদন আমােক খুব তাড়া েড়া কের আপনােদর 
ওখােন যেত হেয়িছল বেল েরর জ  িকছু িনেয় আসেত পািরিন আর তাছাড়া আপনার েরর 
জ  একটা িবেশষ ডায়ম  নকেলস অডার িদেয় এেসিছলাম িক  ওটা তখনও রিড হয়িন। আজেকই 
এইমা  সটা আমার হােত ডিলভাির এেসেছ, তা আপিন আমােক যিদন ডট দেবন সিদন আিম 
ওটা িনেয় আসব। েন ভ মিহলা মহা খুশী হেয় গেলন, এরপর থেক আবার ক া  পাওয়া  হেয় 
গল। এটাই পু ষ কৃিতর খলা। কৃিত কৃিতর মত চলেছ। মন, দহ আর ইি য় এরা এক রকম। 
এেদর একটা খারাপ হে  অ  েটা ভেঙ পড়েছ। অ  িদেক িযিন িব  পু ষ, যারঁ সে  এেদর 
কান লনােদনা নই, িক  সও এেদর সােথ জুেড় রেখেছ বেল পু ষও ভেঙ পড়েছ। তাই বলেছন 
ভিব েতর ঃখেক কাটােনার একটাই পথ, পু ষ কৃিতর য সংেযাগ হেয় আেছ, এই সংেযাটা িবি  
কের কৃিত থেক বিরেয় আসা। কন বিরেয় আসেব? আঠােরা ন র সেূ  সটাই বলেবন। 
 

 আমােদর যাগদশন অিত উ মােনর। সইজ  এই সব দশন সব ধরেণর লােকেদর দওয়া 
হেতা না। কারণ এখােন য সত েলােক রাখা হেয়েছ এ েলাই খািঁট সত । এখােন কান িত নই, 
াথনা নই, মা েষর মনেক এিদেক আকৃ  করার কান েচ াই নই, কান তািবজ কবেচর িনদান 
নই। পির ার বেল িদে ন হয়ং ঃখমনাগত  , যাগ ভােলা মতই জােন আর ীকারও কের িনে  
তাই সরাসির বেল িদে  এখন তামার য ঃখটা চলেছ এই ঃখেক যাগ কখন সারােত পারেব না। 
তাহেল যাগ কান ঃখেক িঠক করেত পারেব? য ঃখ েলা এখনও আেসিন। ঠা র খুব র 
বলেছন, গ া ান করেল সব পাপ কেট যায় িক  চােখর অ টা যায় না। তামার একটা চাখ য 
কানা হেয়েছ এটা আেগর জে র দােষ, সটা সারেব না। িক  পাপ েলা কেট যােব। যখন িত কের 
বলা হয়, ঠা েরর কােছ এেসছ, তারঁ নাম কেরছ এবার তামার সব ঃখ কেট যােব। কােট িঠকই, 
িক  এখন য ঃখটা চলেছ এই ঃখটা কাটেব না, পাপ েলা িমেট যােব। আপিন বলেবন, কন 
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দামার তা সব হেয় গল। হেয় গেছ িঠকই, দামার হেয়েছ িক  কত লােকর হয়িন সটা দখুন। 
যাগ কখনই জাগিতক ের নামেব না, যাগ বেল িদল তামার যা িকছু ঃখ সব পু ষ কৃিতর 
সংেযােগ। যিদ তিুম পু ষ কৃিতর এই সংেযােগর উপর িবচার কর তাহেল তামার ঃখ কেট যােব। 
মািট খুব পিব , জলও খুব পিব । িক  েটা িজিনষ এক সে  িমেশ গেল কাদা তরী হেয় যােব। 
যখােনই পু ষ আর কৃিতর সংেযাগ হে  সখােনই গালমাল সিৃ  হেয় যাে । সব ঃেখর মূেল 
পু ষ আর কৃিতর িমলন। পু ষ মােন চত , আমরা হলাম সই  চত । সই  চত  জড় 
কৃিতর সােথ যখন ব ু  করেত যায়, তখনই তার যত ঃেখর কারণ হয়। তাহেল পু ষ কৃিতর 

কােছ কন আসেছ? এটাই ভাব, কৃিতর ভােবই এটা রেয়েছ। এ েলার কন  করা যায় না। 
এটাই বা ব। সইজ  কন টন ে  যেত নই, তিুম এখান থেক বেরাবার পথ বার কের নাও।    
 

 কৃিত কন এই নাটক করেত থােক? কৃিত িজিনষটা কী? এই য মা েষর এত ঃখ-ক , 
এই ঃখ-ক  যিদ না হত তাহেল তা কউ ধম পেথ আসেতা না। ভােলা ভােব খেয় পেড় থাকাটাই 
যিদ উে  হয়, আর এটােতই যিদ মা ষ স  থােক তাহেল কন স ঈ র িচ ন করেত যােব, 
কনই বা অ মুখী হেব। আসেল মা ষ ধ ুখাওয়া-পড়ােতই স  থাকেত পাের না, তার আরও িকছু 
চাই। প পািখরা যােদর সে  বড় হেয়েছ তারা যিদ কউ মের যায় তখন তােদরও ক  হেয় িক  একটু 
পেরই ভেুল যায়। মা ষ িক  তার ি য়জেনর মৃতু েক সহেজ ভলুেত পাের না। তখন স ভাবেত  
কের মৃতু র পের আমার ি য়জন কাথায় চেল গল! মৃতু র পের িকছু আেছ িকনা! সখান থেক মা ষ 
এই ভােব িবচার িবে ষণ করেত  কের, এই কৃিত কন, কৃিত কন এই রকম কের? তখন 
যাগীরা বলেছন পু ষ আর কৃিতর সংেযােগই যত ঃখ। কৃিত িক  িনেজর মত আেছ। এখােন 
মাথায় রাখেত হেব য, যাগদশন বদাে র সে  পেুরাপিুর িমলেব না। যাগ পেুরাপিুর আলাদা একটা 
দশন। ামীজী আবার বদাে র দিৃ েতই যাগেক দেখছন। যাগ যন বদাে রই একিট অ , 
সইভােবই ামীজী যাগেক আমােদর সামেন রেখেছন।   

 

কিৃত য য েপ ও য য অব ায় থােক 
কৃিত িক বলেত িগেয় পেরর সেূ  বলেছন কাশি য়াি িতশীলং ভেূতি য়া কং 

ভাগাপবগাথং দৃ  ।।১৮।। যা িকছু জগেত আেছ, ইি য়, মন, বিু , যটােকই বাধ করা যায়, 
এর সবটাই কৃিত। পেুরা জগেতর কৃিত িক? কাশি য়াি িতশীলং, িজিনষটা হয় ি িত েপ আেছ, 
জড় েপ আেছ বা ি য়া েপ আেছ আর না হেল কাশ েপ আেছ। আসেল বলেত চাইেছন কৃিত 
হল স , রেজা আর তেমা এই িতনেট ণ, এই িতনেট ণই কৃিত। অথাৎ কৃিত আর এই িতনেট 
ণ একই িজিনষ। কাশ হল স ণ। কৃিত মূল, মােন যখান থেক  হয়, সটা হল কাশ। 

ি তীয় হল ি য়া, ি য়া মােনই রেজা েণর খলা। আর ততৃীয় হল ি িত, ি িত মােন তেমা ণ। পেরর 
িদেক িগেয় িবিভ  শাে  এই িতনেট ণেক িবিভ  ভােব ব াখ া করা হেয়েছ। িক  যাগ দশেন যখন 
স , রেজা আর তেমর সং া িন পণ করা হয় তখন এভােবই করা হয়, কাশ, ি য়া আর ি িত। 
রেজা ণ দৗড়ােত চায় আর তেমা ণ তােক আটেক রােখ। আমরা অেনক সময় বিল স ণ েটার 
মেধ  ভারসাম  িদেয় ধের রােখ। এখােন তা বলা হে  না, যাগদশেন স ণ মােন কাশ। সব িকছুর 
কাশই স ণাি ত। যমন বিু র কাশ যখােন সখােনও স েণর আিধক , আেলার কাশ সটাও 
কাশ। যখােনই আেলার ভাব বশী, তা ােনর আেলাই হাক আর জাগিতক আেলা হাক, আেলা 

মােন স েণর ল ণ। আবার আেলারও িতনেট ণ হেয় যােব। কারণ এই য আেলা আমরা দখিছ 
এই আেলাও িব  স ণ নয়। কাথায় সই স ণ িছল? সই কথাই এখােন বলেছন, সখান থেক 
মহৎ হেয়েছ, মহৎ থেক অহ ার হেয়েছ, অহ ার থেক ত া া হেয়েছ, ত া া থেক লূ জগৎ 
হেয়েছ, সখান থেক আেলা হেয়েছ। তাই এই আেলার মেধ  িতনেটই িমেশ আেছ। িতনেট িমেশ 
থাকেলও যখন সাদা আেলা দখেছ তখন বলেব এটা স ণ, লাল আেলােক বলেব রেজা ণ, অ কার 
থাকেল বলেব তেমা ণ। এ েলা নানা রকেমর ব াখ া। মূল কথা হল যখােন কাশ বশী সখােন 
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স ণ। যাই হাক, কাশ, ি য়া আর ি িত এ েলা হল ভেূতি য়া কং, যত রকেমর ব  আেছ আর 
ইি য় অথাৎ ব েক য ধরেত পারেব, কৃিত মােনই িবষয় আর কেমর স ক যার মেধ  থােক।  

 

িক  সব থেক  হল ভাগাপবগাথং দৃ  । দৃ   মােন কৃিত। কৃিত িকেসর জ ? 
া িযিন, তার ভােগর জ ই কৃত। কৃিতর একটাই কাজ – ভাগাপবগাথং, পু ষেক ভাগ করােনা 

আর কৃিতর প দিখেয় িদেয় তােঁক অপবগ অথাৎ মুি র িদেক এিগেয় িনেয় যাওয়া। কৃিতর এই 
একটাই কাজ, পু ষেক িনেজর দৃ , আমার এই সৗ য, আমার এই মতা সব দিখেয় দওয়ার পর 
তােঁক মুি র িদেক িনেয় যাওয়া। কান িজিনষেক ভাগ করা মােন, সই িজিনেষর সে  এক হেত 
হেব। রে ারােঁত খেত গেল আমােক রে ারারঁ ভতের যেত হেব, খাওয়া-দাওয়া কের আবার সখান 
থেক বিরেয় আসেত হেব। বিরেয় আসাটাই মুি । য কান িকছু ভােগর জ  আমােক আেগ তার 
ভতের ঢুকেত হেব। এবার আিম সখান থেক বিরেয় আসেত পারেবা িক পারেবা না, বা বিরেয় 
আসেত কত সময় লাগেব সটা িনভর করেব আমার বিরেয় আসার িনজ  কতটা তািগদ আেছ আর 
তার জ  ভতের কত শি  আেছ। আর িনভর কের যখােন ভাগ হে  স আমােক কত তাড়াতািড় 
ছাড়েছ। িবেয় করেল বউ আর ছাড়েব না, যত ণ না আপিন িডেভাস িদে ন। সিদক থেক কৃিত 
অেনক ভােলা, কৃিত একিদেক ভােগর িদেক িনেয় যাে  আবার মুি র িদেকও িনেয় যায়। আসেল 
সব ভােগর মেধ  অপবগ িনেজ থেকই আেছ। ভাগ করেত করেত এক সময় ভােগর িত িবতৃ া 
এেস যায়। িবতৃ া এেস গেল আপিন বলেবন, আমার আর লাগেব না। একটা ভাগ থেক না হয় 
বিরেয় আসা গল িক  আরও তা অেনক ভােগর উপকরণ আেছ যখান থেক সহেজ বিরেয় আসা 
যায় না। যমন িবেয় করেল আর বিরেয় আসা যােব না। আপিন িবেয় কেরেছন মােন একজেনর 
দায়ী  িনেয়েছন, েটা স ান হেয়েছ এেদর ছেড় আপিন এখন কাথায় যােবন!   
 

কৃিত আমােদর রাজ নতনু নতনু খলনা িদেয় যাে । ব রু বািড়েত িগেয়েছন। ব ুর ছা  
ছেলিট আপনােক তার ঘের টেন িনেয় িগেয় তার আকঁা দখােব, খলনা দখােব, িনেজর গান 
শানােব। সব দখােনা হেয় যাওয়ার পর ছেলিট বলেব ‘আমার যা িকছু দখােনার সব দখান হেয় 
গেছ, চল এবার বাবার কােছ যাই’। কৃিত িঠক এটাই কের। িক  কৃিত আর বা া ছেল নয়, তার 
অন  দৃ , তার অন  খলনা। ওই অন  দৃ  দখেত দখেত পু ষ ওর মেধ  ম  হেয় িনেজেক 
হািরেয় ফেল। কৃিতর মেধ  আবার কাশ, ি য়া আর ি িত আেছ। আপিন কাজ করেত করেত 
পির া  হেয় গেছন, কৃিত এবার আপনােক ঘুম পািড়েয় দেব। ঘুম পািড়েয় দওয়াটাও কৃিতর 
কাজ। ভারেবলা যখন উঠেছন তখন সব পির া  দরূ হেয় আপিন সেতজ হেয় গেলন, আবার কাজ 
করার জ  ত হেয় গেলন। এইভােব বছেরর পর বছর, জে র পর জ  চলেছ। একটা সময় 
আপনার মেন হল কানটাই আপনার আর ভােলা লাগেছ না, দৗড়ােতও ভােলা লাগেছ না আবার চপু 
কের বেস থাকেতও ভােলা লাগেছ না। তখন কৃিত আপনােক ােনর একট ুআেলা িদেয় দেব। 
আপিন তখন কিবতা িলখেত  কের দেবন, িব ানী হেয় নানা রকম িচ া করেত  করেবন।  

 

কাশ, ি য়া আর ি িত এই িতনেটর বাইের কৃিতর কােছ আর িকছুই নই। িক  এই 
িতনেটর সংিম েণ, সই সংিম েণর সােথ পনুরায় সংিম েণর ফেল পেুরা িব া  দািঁড়েয় যাে । 
তাই কউ যিদ মেন কের একটা একটা কের ভাগ কের কের কৃিতর পাের যাব, স কান িদন 
পারেব না। মহাভারত যেু  জয় থেক বধ করার জ  অজুন িত া কের বেসেছ। কৗরব প  চাইেছ 
জয় থেক বাচঁােত, জয় থেক যিদ অজুেনর হাত থেক বািঁচেয় দওয়া যায় তাহেল অজুন অি েত 
েবশ কের যােব। সইজ  সিদন াণাচায জয় থেক বাচঁােনার জ  সচূীবূ হ রচনা কের জয় থেক 

সেূচর এেকবাের পছেন বিসেয় রেখেছন। এখন জয় থেক মারেত হেল একটা একটা কের বড় বড় 
যা ােক পরা  কের তার কােছ পৗছঁােত পারেব। মাটামুিট পরু পয  অজুন লড়াই কের গেছ। 
তখন ীকৃ  অজুনেক বলেছন – এভােব একটা একটা যা ার সে  যু  কের যিদ জয় েথর কােছ 
পৗছঁােত হয় তাহেল আমরা কান িদন পৗছঁােত পারেবা না, এর জ  অ  একটা পথ বার করেত 
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হেব। তখন ীকৃ  অজুনেক বেল িদেলন সব যা ােদর পাশ কািটেয় বিরেয় যেত। এরপর অজুন সব 
যা ােদর উেপ া কের মশ জয় েথর িদেক এিগেয় চেল গল।  

 

আমরা যিদ মেন কির জগেত যত ভাগ আেছ, সব ভাগেক একটা একটা কের ভাগ কের 
ভাগ থেক িনবিৃ  িনেয় কবেল র িদেক যােবা, তাহেল আমােদর কান িদনই মুি  হেব না, কৃিতেত 
আরও ফেঁস থাকেত হেব। কারণ িব া  তা আর এতটু  নয়, কাথাও আমােদর ভােগর িবষয়েক 
পাশ কািটেয় বিরেয় যেত হেব। খুব ভােলা কের িবচার কের বেুঝ িনেত হেব, কৃিতর যা িকছু ভাগ 
আেছ সবই একটা ি িতর জ । ঠা র বলেছন বাপ-মা বেল ছেলর একটা িবেয় িদেত হেব, খেটখুেট 
এেল একটা ছায়ার তলায় বেস াণ জুেড়ােব। এখােনও একটা ি িত হে । এরপর ি য়া, কাজকম। 
েমাশন হে , উ িত হে  এই য নানা রকেমর িজিনষ হে  সবটাই ি য়া। আর কাশ অথাৎ 
ােনর আেলা। িক  কাশ, ি য়া আর ি িত এই িতনেট িমেল কৃিত পু ষেক ভাগ সরবরাহ কের 

যাে , পু ষও আন  পায়, সখান থেক কৃিতই আবার পু ষেক অপবেগর িদেক িনেয় যায়। 
কৃিতর তাই আেরকিট কাজ অপবগ, অথাৎ মুি র িদেক িনেয় যাওয়া। ভাগ বলেত সম  রকম 
ভােগর কথাই বলেছন। যা িকছু আমরা ভাগ করিছ এবং এই ভােগর ফেল য খ- ঃখ আমরা ভাগ 
করিছ সটাই ভাগ, আর অপবগ মােন মুি । ত ও এই অপবেগর কথা বলেছ। ভাগ আর 
অপবগেকই বেদ বলেছ বিৃ  আর িনবিৃ । বিৃ  জাগিতক কতেব র িদেক িনেয় যায় আর িনবিৃ  
জাগিতক কতব  থেক িনবৃ  কের মুি র িদেক িনেয় যায়। ভাগ আর অপবগও িঠক তাই, ভাগ 
আপনােক জগেতর িদেক নািমেয় আেন আর অপবেগ মুি র িদেক িনেয় যায়। কারণ পু ষ কৃিতেক 
দেখ মু  হেয় গেছ। পু ষ তা আসেল চত , িক  কৃিতর ঐ য দেখ ভােব দিখ তা কৃিত 
িজিনষটা িক। ভেব কৃিতর মেধ  যই ঢুেক পড়ল তারপর খলা আর শষ হেত চায় না। 

 

কৃিতেক পু ষ িকভােব ভেুল যায় আর ভেুল িগেয় কৃিতর খ েড় পেড় পু েষর িক হাল হয় 
এই িনেয় আমােদর পরুােণ অেনক কািহনী আেছ। ঠা র বরাহ অবতােরর কথা বলেত িগেয় বলেছন, 
ভগবান বরাহ শরীর ধারণ কেরেছন। বরাহ শরীর িনেয় অবতােরর কায শষ হেয় যাওয়ার পের য 
ঠা রেক ব ে  িফের যেত হেব ভেুলই গেছন। পের িশব এেস ি শূল িদেয় বরাহেক এেফাড়-
ওেফাড় কের িদেতই ভগবান িহ িহ কের হাসেত হাসেত ব ে  চেল গেলন। ামীজী আবার এই 
কািহনীটাই এই সেূ র ব াখ ায় ইে র নােম উে খ কেরেছন। এছাড়া আমরা নারেদর কািহনী জািন, 
নারদ িব রু সে  ঘুরেছন। ঘুরেত ঘুরেত িব রু জল িপপাসা লেগেছ। িব রু তৃ া িনবারেণর জ  
নারদ জল আনেত গেছন। জল আনেত িগেয় একিট যুবতীেক দেখ নারদ মািহত হেয় তােক িবেয় 
কের ঘর সংসাের ডুেব গেলন, তারপর ব া হল, ব ার জেল নারেদর ী-স ানািদ সবাই ভেস গল 
ইত ািদ। মূল কথা হল, কৃিত পু ষেক মু  কের, মু  কের কৃিত তার খলা দখােত  কের। 
কৃিতর জােল ফঁেস গেল সবাইেকই ডুবেত হেব, কৃিতর হাত থেক বাচঁার কান পথ নই। পু ষ, 

নারী, সাধু, মহা া, র, বড়াল সবারই এক অব া। িক  আমার আপনার ব াপাের কী হে ? যমন 
আিম একিদেক, আমার ভতের পু ষ স া আেছ, আমার কােছ আপনারা সবাই কৃিত। আপনার 

ে ও িঠক তাই, আপিন িনেজর কােছ পু ষ আর আমরা আপনার কােছ কৃিত। যােক ভাগ করা 
হয় স সব সময় কৃিত। িযিন ভাগ করেছন িতিন সব সময় পু ষ। যেহত ু কৃিতর এলাকায় েবশ 
কের গিছ বেল আমােদর এই রব া, তা নাহেল আিম আপিন সবাই সব সময়  চত ।  
চত  পু ষ আসেল সৎ, িচৎ ও আন । পু ষ মােন এটাই, সৎ িচৎ আন  তারঁ ণ নয়।  

 

এই িতনেট ভগবােনর ণ নািক এটাই িতিন, এই জায়গােত এেস ত, িবিশ াৈ ত আর 
অৈ েতর মেধ  িবরাট তক লােগ। িবিশ াৈ তীরা অথাৎ রামা জেমর মেত িযিন ভগবান, সৎ, িচৎ ও 
আন  এই িতনেট তারঁ ণ। যমন ীকৃ েক বলিছ যাগী র, যাগী রটা ীকৃে র ণ। সই রকম 
স ামা   িতিন আেছনই আেছন, আর  ানঘন আর আন  এ েলা ভগবােনর ণ। িতিন সব 
সময় আনে  পিরপূণ, তাই যারঁ উপর তারঁ কৃপা হয় িতিনও আনে র আ াদ পান। িক  অৈ তবাদীরা 
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এই ত  এেকবােরই মানেবন না। অৈ তবাদীরা বলেবন, যটাই সৎ সটাই িচৎ, যটাই িচৎ সটাই 
আন , যটাই আন  সটাই সি দান , সি দান ই । সৎ, িচৎ ও আন  সি দানে র ণ নয়, 
এটাই তারঁ সার। সার মােন ত , এটাই িতিন। যমন িচিনর ণ িম  আর লবেণর ণ লবণ । িক  
িম  যটা সটা সব সময় িমি  হেব, িম ে র সারই হল িমি । িচিনর িমি েত কম বশী হেত পাের 
িক  িম ে র িমি  কখনই কম বশী হেব না বা পা ােব না। িঠক তমিন সি দানে র সারই হল 
এই িতনেট সৎ, িচৎ ও আন । যার ফেল যখােনই সি দানে র িতিব  পড়েব সখােনই এই 
িতনেট ণেক সই ব র মেধ  দখা যােব। তাই বেল িক সাধারণ অব ায় এই িতনেট িজিনষেক দখা 
যােব? কখনই দখা যােব না। আপিন যিদ ভগবানেক সি দান  েপ দখেত চান, কান িদনই 
দখেত পারেবন না। িক  সি দানে র িতিব  যখােন পড়েব সখােনই আেলািকত হেয় যােব। যখন 
েন বা রেকেট কের িদেনর বলা কউ আকাশ পেথ উেড় যায় তখন স সেূযর আেলার মেধ  িদেয় 

যাে  িক  সেূযর আেলােক কখনই বাঝা যােব না। সেূযর িদেক তাকােল বাঝা যােব য ওখােন সযূ 
আেছ। যখােন কান ব  নই সখােন কখনই সেূযর আেলা বাঝা যােব না। সেূযর আেলা তখনই 
বাঝা যােব যখন কান ব েক দখব, ব র উপর সেূযর আেলা িতিবি ত হে  বেলই ব েক দখা 
যাে । সি দান ও িঠক তাই, িযিন পু ষ, িযিন আ া িতিন  সি দান । িক  যমিন  
সি দান  কৃিতর এলাকায় আেস তখনই এই িতনেট ণ পির ার বাঝা যায়। যমন আমার বাধ 
আেছ য আিম আিছ, তার মােন আিম সৎ, আিম জািন আমার বিু  আেছ তাহেল আিম িচৎ আর আমার 
ভতের আন  আেছ বেল আন েক চাইিছ। ব র উপর যমিন পড়েব আর যমন ব  হেব তমন তার 
সৎ, িচৎ ও আনে র কােশর তারতম  হেব। সাদা কাপেড় আেলা এক রকম িতফিলত হেব, কােলা 
কাপেড় অ  রকম িতফিলত হেব। আেলা িক  সব জায়গায় সমান ভােব িবদ মান। সি দান েক 
কখনই বাঝা যােব না, সবব াপী আেলােকও কখনই বাঝা যােব না। িফিজে র অেনক িকছুেত দখা 
যায়, পািটেকল   আেছ িক  বাঝা যায় না য ও েলা আেছ। বাঝা যায় তােদর কায িদেয়। কায 
মােন যখন তারা ব র উপর কায কের, তখন বাঝা যায় া ঁিজিনষটা আেছ। 

 

ামীজী এখােন বলেছন, আমােদর সবারই এক অব া। এই য জগৎ এিট ময়। ময় 
জগৎ এই ত  বৗ  ধেম খুব নামকরা। বদা  যখন জগৎেক বৎ বলেছ তখন তারঁা বলেত চাইেছন 
না য ে  যভােব আমরা সব িকছু দখিছ এই জগৎটাও সই রকম। াদৃ  ব র যমন কান স া 
নই, তমিন বদাে  যখন জগৎেক বৎ বলেছ তখন জগেতর পেুরাপিুর িনজ  স া আেছ। িক  
আমােদর বা িবক স া পেুরাপিুর আলাদা, সই স ার সােথ এর কান স ক নই। আমরা এর সােথ 
িনেজর স ােক জুেড় রেখিছ। ামীজী খুব র বলেছন – এখােন কেয়কিট বণ গালক গিড়েয় 
দওয়া হেয়েছ, আমরা সবাই স েলা পাওয়ার জ  কাড়াকািড় করিছ। কখন পেয় যাি  বেল আন  
করিছ, যখন পাি  না তখন এক অপেরর সােথ খেয়ােখিয় করিছ, কা াকািট করিছ। এই আন  আর 
এই কা া এই িনেয়ই জগৎ চলেছ। অথচ এ েলার সােথ আমােদর কান স ক নই। অত  সাধারণ 
অব ায় আমােদর য অ ভিূত হয়, এই অ ভিূত থেকই আমােদর িঠক িঠক অিভ তা হয়। কারণ 
মু েকাপিনষেদ বলেছন একই বেৃ  িট পািখ বাস কের, য পািখিট নীেচর ডােল বেস আেছ স কট ু
ও মধরু  রকেমর ফলই আ াদ করেছ। মধুর ফল খেল তার খুব ভােলা লােগ, ভােলা লাগার জ  
আবার সই ফল খেত চাইেছ। কট ুআর িত  ফল খেল তার ভােলা লােগ না, খাওয়ার পর বেল আর 
না আর না। িবপরীত অ ভিূত ও অিভ তার মাঝখান িদেয় যেত যেত আমরা আধ াি ক উ িতর 
িদেক এেগােত থািক। ই িবপরীত অ ভিূত না হেল আধ াি ক উ িত হওয়ার কান স বনা নই।  

 

এেদর মেধ  মুি েময় কেয়কজন িঠক িঠক বঝুেত পােরন সব িকছুর মেধ  এই িতনেট িজিনষই 
আেছ – কাশ, গিত ও ি িত। বেুঝ নওয়ার পর তারঁা বেলন আমার এই িতনেট িজিনষ লাগেব না। 
যমিন বেল িদেলন আমার এই িতনেট িজিনষ লাগেব না, তখনই দখা যােব িতিন কৃিতর পাের 
যাওয়া  কের িদেয়েছন। একই িজিনষেক আমরা অেনকবার ঘুিরেয় িফিরেয় বলিছ। এই িতনেট ণ 
স , রেজা আর তেমা, এই িতনেটই সংসার। এর বাইের গেলই মু  পু ষ। কৃিতর মেধ  যত ণ 
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তত ণই ব ন, কৃিতর বাইের গেল তারপর তা সই  চত  পু ষ। মুি  মােন এই িতনেট 
েণর পাের যাওয়া, এই িতনেট ণ িতনিট েপ আেস – তেমা েণ আমােদর ঘুম পািড়েয় রােখ, 

রেজা েণ আমােদর কােজর মেধ  দৗড় করােব। বশীর ভাগ ে  এই েটার সংিম েণই চেল। তার 
মেধ  আেস েখর একটা আশা, কাশ আর খ েটা িমেলিমেশ রেয়েছ। কখন আমরা দৗেড় খ 
পাই কখন থেম খ পাই। এই অ ভব িদেয় যখন বেুঝ গেলন য এটাই কৃিতর প, তখন পেুরা 
জগেতর িত আপনার দিৃ ভ ীটা পাে  যােব।  

 

ামীজী বলেছন অিভ তাই আমােদর একমা  মহান িশ ক, িক  ঐ খ ঃখ িলেক কবল 
সামিয়ক অিভ তা বিলয়াই যন মেন থােক। এ িল ধােপ ধােপ আমািদগেক এমন এক অব ায় লইয়া 
যাইেব, যখােন জগেতর সমুদয় ব  অিত তু  হইয়া যাইেব, পু ষ তখন িব ব াপী িবরাট েপ পিরণত 
হইেবন, সমুদয় জগৎ তখন যন সমুে  একিব  জেলর মেতা মেন হইেব। এই য ামীজী বলেছন 
‘জগৎ তখন যন সমুে  একিব  জেলর মেতা মেন হইেব’ কত উ ীপক ও রণাদায়ক কথা! 
এইভােব িক আমরা ভাবেত পাির না? আমরা মেন করিছ িব া  এক িবশাল জগৎ, তার কােছ 
আমরা সবাই অিত ু ািত ু  একটা িব র মত, যখােন আমােদর কান অি ই খঁুেজ পাওয়া যােব 
না। কাথায় এই িব াে  নদীর মত একটা ছায়াপথ আেছ, যােক আকাশগ া বেল, সই 
আকাশগ ায় সেূযর থেকও কািট ণ বড় কািট কািট ন  নদীর জেলর মত বািহত হেয় চেলেছ। 
একটা চ  শি শালী টিলে াপ িদেয় খঁুজেত খঁুজেত ব  কে  দখা যায় একটা অিত সাধারণ তারা, 
সই তারার নাম সযূ। এই সেূযর মত, সেূযর থেকও অেনক সহ  ণ বড় কািট কািট তারা ঐ 
আকাশগ ােত ভেস চেলেছ। আকাশগ া যন কািট কািট ন  সমূেহর একটা নদী। সই 
আকাশগ ােত সযূ একিট অিত সাধারণ নগণ  তারা। তার আবার এত েলা হ, সই েহর মেধ  
পিৃথবীও অত  সাধারণ একিট হ। সই পিৃথবীর মেধ  ভারতবষ একটা ছা  দশ, সই ছা  দেশর 
মেধ  পি মব  অিত ু  একিট রাজ । সই ু  রােজ র হাজার হাজার শহেরর মেধ  বলেুড়র মত 
একটা ছা  শহের বেস আিছ। এবার ভাবনু আমােদর অি  কাথায় পেড় আেছ! ইেল ন াটন 
যমন আমােদর কােছ িকছুই নয়, িব াে  আমােদর অি  তার থেকও নগণ । আর তােতই 
আমােদর কত অহ ার! িক  যখন কউ িনেজর ু  আিম েক ওই স াপী চত  স ার িদেক িনেয় 
যেত  করেব, তখন এই পিরি িতটা অিত ত পা ােত  হেয় যােব। এত ণ আমরা িনেজেক 
একটা ছা  িব র মত ভাবিছলাম, এই িব টাই এবার আকাের মশঃ বড় হেত  কের। বড় হেত 
হেত িজিনষটা পেুরা পাে  িগেয় আপিন আিম হেয় যােবা িবরাট, সহ িশরসা পু ষঃ, আর পেুরা 
িব া  একটা ছা  অণুর মত হেয় যােব। বা িবকই পেুরা ব াপারটা উে া হেয় যায়। 

 

সৎ, িচৎ আর আন ই সি দান , এটাই ত । িক  তবাদীরা বলেব তা কন হেব, এই 
িতনেট সৎ, িচৎ আর আন  ভগবােনর ণ। ধ ু তাই নয়, তবাদীেদর মেত ভগবান হেলন 
অন ণিনধান, সি দান টা তারঁ আসল ণ। তবাদীেদর মতেক মেন িনেয় এেগােল একটা 
মারা ক সম া এেস যােব। যমিন আমরা মেন নব সৎ, িচৎ আর আন  ভগবােনর ণ, তখন 
আমােদরেকও চ া করেত হেব যােত আন  াি  হয়, যােত বিু   হয়। িকেস আন  হেব? 
ভগবােনর পূজা অচনািদ করেল আন  হেব। কারণ আন  ভগবােনর ণ এই ণ আমার মেধ ও িনেয় 
আসেত হেব। িতিন অন ণিনধান, যা যা ণ আেছ সই সই ণ আমােদর মেধ  আনার চ া করেত 
হেব, যমন ক ণা, ভােলাবাসা, ম এ েলা আমােদর অজন করেত হেব। জীবেনর উে  হেয় যােব 
ভগবােনর ণেক আমােদর ভতের িনেয় আসা। অৈ তবাদীরা বলেব, ক ণা, ভােলাবাসা এ েলা 
স েণর মেধ  পেড়, এ েলাও ব ন। অৈ তবাদীেদর মূল সাধনা হল, তিুম যমনিট আছ তামােক 
তমনিট হেত হেব, তামােক িকছুই অজন করেত হেব না। তাই এখােন ি য়ার কান ব াপারই নই। 
কারণ ি য়া মােনই রেজা ণ, ি য়া িদেয় তামােক ণ েলা অজন করেত হেব। িক  অৈ ত বলেব 

ণ েলা ত াগ কর তাহেল তামার ভতেরর কৃত ণ েলা কািশত হেয় যােব, তিুম তা আেগ 
থেকই সৎ, িচৎ ও আন ই আছ। তিুম তা সৎ আছই, এখন তিুম মেন করছ আিম মারা যাব, কারণ 
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মৃতু েক তিুম সত  বেল মেন করছ। আর সইজ  তিুম ডা ার, হাসপাতাল কের বড়া । িক  তিুম 
যিদ জেন যাও আ া েপ তিুম িচর ন, তাহেল তিুম িমিছিমিছ এই দৗড়ােদৗিড় কন করেত যােব! 
তামার য বাধ আিম মারা যােবা, আিম মুখ, উিন পি ত ইত ািদ, কারণ তামার মেধ  িমথ া একটা 
মায়ার আবরণ রেয়েছ বেল তিুম এই রকম ভাবেছা। অৈ ত মেত সাধনা হল মায়ার এই আবরণেক 
সিরেয় দওয়া। ত বা িবিশ াৈ ত মেত ওই ণ েলােক পেূজা অচনািদ কের বাইের থেক আনেত 
হেব। সই কারেণ তবাদী আর অৈ তবাদীেদর পেুরা জীবনধারাটাই আলাদা। তেব অৈ তবাদীরা 
কখনই জপ ধ ান করেত আপি  করেবন না, তারঁা কখনই বলেবন না য জপ করেল বা ধ ান করেলই 
ানলাভ হেব। জপ ধ ান করেত কন তাহেল আপি  করেছন না? কারণ জপ-ধ ান করেল মেনর ি  

হেব, মেনর একা তা বিৃ  হেব। ান যটা হওয়ার সটা িনেজ থেকই হেব। িক ান হেব? 
সি দানে র ান, যটা আপনার প বা ভাব সটাই ভেস উঠেব।  

 

এখােন ামীজী য বলেছন এখন তামার মেন হে  এই িব া  িবরাট আর সখােন তিুম 
অিত নগণ , এটাই ােনর পর তিুম দখেব তিুম িবরাট আর িব া  সমুে  একিব  জেলর মত, 
ত মেত কখনই িব া  সমুে  একিব  জেলর মত হেব না। তবাদীেত কখনই িনেজেক িবরাট 

বলেব না, স িনেজেক সব সময় বলেব ‘আিম অিত অধম, ভগবােনর কােছ আিম িকছুই না’। িক  
কৃিতর স া তার মেধ  থেক যাে , কারণ কৃিতও ভগবােনর। সখােনও স িনেজেক ছা  মেন 

করেব, সখােন বলেব – একটা বৃ , বেৃ  যমন ডালপালা-পাতা-ফলু-ফল থােক আিমও তমিন 
একটা ু  পাতা। ামীজী এখােন ওখােন যত রকম িচ া-ভাবনা িছল সব কটােক িনেয় িতিন িমিলেয় 
িদেয়েছন িঠকই িক  ামীজীর ভাব িছল ঘার বদা ী। ঘার বদা ী না হেল িতিন কখনই এই ধরেণর 
ভাবেদ াতক কথা েলা বলেত পারেতন না, িব া  খেস পেড় যােব, স দ ভবেগা দ এই ধরেণর 
কথা বলেতন না। আপিন তা  চত  সি দান , সৎ, িচৎ আর আন  মােন ওর সামেন কৃিত 
কাথাও দাড়ঁােত পারেব না। তাহেল আমরা কৃিতর জােল ফাসঁলাম কী কের? 

 

 যােগ শল নতকীর উপমাটা খুব ব বহার করা হয়। বলেছন কৃিত একজন শল নতকী, 
পু েষর সামেন স নাচ দখােত  কের। এমন মেনামু কর নতৃ  দখােত থােক য, পু ষ সই 
নতৃ  দেখ মু  হেয় যায়। এখন পু ষ যিদ বেল আমার আর নাচ দখার ইে  নই – তামার নােচ 
আমার কান আ হ নই, তখন কৃিত অ  জায়গায় নাচ দখােত চেল যােব। কৃিত যত ণ নাচ 
দখাে  তত ণ স পু ষেক আম ণ জানাে  ভােগর জ । যখন স নাচ ব  কের িদে  তখন 
অপবগ। কৃিত পু েষর হাত ধের বেল এই দ ােখা আমার এই প, এই দ ােখা আমার এই খলা, 
এইভােব স খলা দিখেয় দিখেয় পু ষেক িবিভ  যািন থেক যািনেত ঘারােত থােক, তারপর 
পু ষ যখন আর নাচ দখেত চায়না, তখন কৃিত পু েষর হাত ধের আে  আে  তাঁেক মুি র িদেক 
িনেয় যায়। পু ষেক যন হাত ধের মা কৃিত আবার মুি র িদেক এিগেয় দয়, এই মা কথাটা 
যােগও ব বহার করা হেয়েছ। তে ও আমরা এই ত  ও ভাষা দখেত পাই – তে  বলেছ মা 
আদ াশি  ভাগ ও অপবগ ইই দন। দেৃ র িক কাজ? থেম পু ষেক ফােঁদ ফেল, তারপর িতিনই 
আবার হাত ধের পু ষেক অপবেগর িদেক িনেয় যান। যিদ  কেরন মা কৃিত এরকম কন কেরন? 
এই ে র কান উ র নই। বলেব তারঁ ই া। এখােন বদা  এক ভােব ব াখ া করেব, যাগ আেরক 
ভােব বলেব, িবিভ  দশন িবিভ  ভােব ব াখ া করেব।  
 

 পু েষর ভাব সি দান   – সৎ, িচৎ ও আন । অি , ান ও ম। পু েষর ভাবই এই 
িতনেট, এটাই তারঁ প। পু ষ কখনই অি হীন হয় না, পু েষর কখনই ােনর ঘাটিত হয় না, 
পু েষর কখনই েম কমিত হয় না। ান, ম, অি , আন  পু েষর এ েলা িনজ  প, তার 
মােন, কৃিতর এই ণ েলা নই। িক  িক হয়, িটেকর সামেন যিদ লাল জবা ফলু রাখা হয় 

িটকেক লাল দখােব, যিদ হলদু জবা থােক িটকেক হলদু দখােব। পু ষ যমিন কৃিতর কােছ 
চেল আেস জড় কৃিত আেলািকত হেয় ঝলমল কের ওেঠ। পু েষর যা যা ণ আেছ কৃিত স িল 
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িনেজর মেধ  িনেয় নয়। কৃিত যত পু েষর সং েশ আেস ততই কৃিতর মেধ  পু েষর এই ণ িল 
িতিবি ত হেত থােক। পণূ স েণর জ  ীরামকৃে র মেধ  ম ও ােনর কাশ অেনক বশী 

িছল। স  েণর মা া যত বিশ হেব ম ও ােনর কােশর মা াও তত পির ার হেব। আর যত 
তেমা েণর ভাব বাড়েত থাকেব তত ম ও ােনর কাশ কম হেত থােক। যার মেধ  অপেরর 
িত ভােলাবাসা নই, যার মেধ  আ ােনর অভাব, বঝুেত হেব তার মেধ  তেমা েণর ভাব অেনক 
বিশ। একজন িব ানীর মেধ  জগেতর সম  ান থাকেত পাের িক  তার মেধ  আ ান নাও 
থাকেত পাের, িব ানী িনেজেক আর িনেজর স ান ও ীেক খুব ভােলাবাসেত পাের িক  অপেরর িত 
তার ভােলাবাসা নাও থাকেত পাের। িক  স  েণর যখন বিৃ  পায় তখন এই েটা িজিনষ – অপেরর 
িত ভােলাবাসা আর আ ান বাড়েত থােক। আিম ক, কাথা থেক আিম এেসিছ, এখােন আিম 
কন এেসিছ, এই ধরেণর  তখন মেনর মেধ  আেস। 

 

 িটেকর মেধ  আেলা পেড়েছ, িটক মেন করেছ এটা আমারই আেলা। আিম ভাবিছ আমার 
শরীরটা এখন সি য়, এই শরীরেক আিমই সি য় করিছ, আিম মেন করিছ আমার মন বিু  হে  
চত  স । িক  আিম এখন বঝুেত পারিছ না য, এই শরীের পু ষ চত  আেছন বেলই শরীর 
সি য়। এখন আিম য সাধনা করিছ বা করার চ া করিছ, এই সাধনা করার উে  এই ধরেণর 
অ ানতা থেক বিরেয় আসা। সাধনা যখন করেত থােক তখন পু েষর অ ানটা সরেত থােক আর 
ােনর আেলাটা বাড়েত থােক। যখন আ ান যমন যমন উে াচন হেত থােক তমন তমন স তত 

িনেজেক িব ার করেত থােক, কৃিত যমন থাকার তমনই রইল। তারপর একটা সময় আেস যখন 
িনেজেক সবব াপী দেখ আর কৃিত হেয় যায় একটা যন ছা  জলীয় বা কণার মত। মুি  মােন 
িক? মুি  মােন িনেজেক িব ার করা, এত িবশাল তার অি  হেয় যায় য এই কৃিত তার কােছ অিত 
নগণ  হেয় যায়। কৃিত এেতা ছাট হেয় যায় য নেখর ডগায় একটা িপপঁেড় বসেল যমন ভােব 
আঙলু টাকা িদেয় ফেল দন, সই ভােব কৃিতেকও িতিন পিরত াগ কের দন। িক  কৃিত কৃিতর 
মতই থাকেব, কৃিত কখনই শষ হেয় যােব না।     
 

 এখন য সূ িট আমরা আেলাচনা করেত যাি  তােত কৃিতর চারেট অব ার কথা বলা হে । 
এই সেূ  সাংখ  দশনেকও ব াখ া করা হে  – িবেশষািবেশষিল মা ািল ািন ণপবািণ।।১৯।। 
চারেট িক িক প? বলা হে  – িবেশষ, অিবেশষ, িল মা  ও অিল । এর আেগ কৃিতর িতনেট 
েণর কথা বলা হেয়িছল, স , রেজা ও তেমা, এবাের বলেছন এই িতনেট ণ চারিট অব ায় থােক। 

 

 িবেশষ েপ মােন, য জগৎ আমরা দখিছ, এই দৃ মান লূ জগৎ, মা ষ দখিছ, গাছপালা 
দখিছ, যা িকছু দখিছ এই দৃ মান লূ জগতেকই বলেছন িবেশষ। িবেশষ বলেছ এই কারেণ য, 
সব িকছু পির ার বাঝা যাে । অিবেশষ হল, এই িবেশেষর পছেন য শি টা কাজ করেছ, অথাৎ য 
সূ  ত া া িদেয় এই লূ জগৎ তরী হেয়েছ, তােক বলেছন অিবেশষ। আর িল মা , িজিনষটা আেছ 
ধ ু বাঝা যাে , এটাই মহৎ বা বিু । সমি র ের বলেছ মহৎ আর ব ি র ের সটােকই বলেছ 

বিু , েটা একই িজিনষ। অিল  হল কৃিত। িল  মােন িচ , যটা িদেয় বাঝা যায় একটা িকছু 
আেছ। িল মা   কন বলেছন? মহৎ হল থম কাশ, তাই িল মা  । কৃিত যত ণ আেছ তত ণ 
কৃিতেকও দখা যায় না, কান িকছু িদেয় বাঝাও যায় না, সইজ  কৃিতেক বলেছন অিল , কান 

িচ  নই, িচ -শূ । এইসব সূ েলা এতই কিঠন য  বা উপযু  আচােযর কােছ অধ য়ন না 
করেল এর অথ কখনই বাঝা যােব না। 
 

 তাহেল দাড়ঁাল, লূ জগৎেক বলেছন িবেশষ, অিবেশষ হল ত া া, মহৎ িল মা   আর 
কৃিত অিল । এখােন অহ ারেক বলা হয়িন, কারণ অহ ারেক বিু  অথাৎ মহেতর সে  ধরা হেয়েছ। 

তাহেল এবাের দখা যাক সিৃ  কীভােব চলেছ। থেম আসেছ কৃিত, কৃিতর পের আেস মহৎ, যখন 
আিম আিছ এই বাধটা আেস তখন সটােক বলেছন অহ ার, মহেতর পর অহ ার এেস গল। অহ ার 
থেক জ  িনে  ত া া, এই ত া া থেকই আমােদর একাদশ ইি েয়র জ । আর ওই ত া া 
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থেকই এই লূ জগৎ তরী হয়। যিদ মা ষেক সিরেয় িদেয় ধ ুসিৃ র এটু েকই নওয়া হয়, তাহেল 
এর মেধ  থাকেব ত া া আর লূ জগৎ। তার সে  থাকেব বিু  আর কৃিত। যমিন এর মেধ  আিম 
আপিন সিৃ  হেয় গলাম তখন ওর মেধ  অহ ার চেল আেস আর আেস একাদশ ইি য়। এইভােব 
পাচঁিট সূ  ও পাচঁিট লূ ত া া িমেল দশ হল, তার সােথ একাদশ ইি য় যাগ হেয় গল এ শ, 
আর এিদেক অহ ার বাইশ, মহৎ তইশ আর কৃিত চি শ, এই চি শিটই হল ত , শাে র 
পিরভাষায় বলা হয় চতিুবংশিতত ।  
 

এইভােব যােগর দশনেক িব তৃ কের ব াখ া করা হল। থেম বলেলন, কৃিত আেছ ভাগ 
আর অপবেগর জ । কৃিতর িক ণ? কাশ, ি য়া ও ি িত। িক িক অব ায় এই ণ েলা থােক? 
চারেট অব ায় থােক – িবেশষ, অিবেশষ, িল মা ম এবং অিল । মহৎেক িল  আর কৃিতেক অিল  
কন বলেছ? এখােন একিট শ  ব বহার করা হেয়েছ িল , িল  মােন িচ । একটা িজিনষেক ইি ত 
করার ে  এই িল েক ব বহার করা হয়। ি ানরা িল েক পু ষ নারীেক পাথক  করেতই ধু 
ব বহার কের, এটা স ূণ ভুল। আমােদর সম  শাে  িল েক সব সময় যাগ তা িনণায়ক িচ  েপই 
উে খ করা হেয়েছ। িব  ুআর িশবেক কান িজিনষটা আলাদা করেছ? এই  করেল বলা হেব, 
িল ই আলাদা করেছ। এখােন মহৎেক বলা হে  িল । মহৎেক িল  বলা হে  কারণ কৃিতেক জানা 
যায় না, আর কৃিতর থম যটা পিরণাম হয় সটাই মহৎ। তার পছেন রেয়েছ অিল । অিল  হল 
মহৎএর মা, িক  মােক জানা যায় না, মােন তােঁক িনিদ  কের বলা যায় ন। সব িকছুর একমা  উৎস 
কৃিত, িক  তারঁ কান প নই। এই িজিনষ িলেক সাধারণ লােকরা বঝুেত পােরনা, তাই পরবিত 

কােল যসব দাশিনকরা এেলন তারা কৃিতেক বািনেয় িদেলন সীতা মাঈয়া, কালী মাঈয়া, গা মাঈয়া। 
িক  সাংখ  দশেন, যটা আমরা এখন আেলাচনা করিছ, কৃিতর কান প নই, বলা হয় অিল । 
কাযে ে  বাঝার িবধার জ  বলা হয়  ও কৃিত বা পু ষ আর কৃিত বা আ া আর কৃিত 
এক। িক  একটা মৗিলক পাথক  আেছ সই পাথক টা হয় চত েক িনেয়। পু ষ বা আ া হেলন 
চত  আর কৃিত জড়। আমােদর কাযে ে  সম টা িক হয়, পু ষ যখন কৃিতর কােছ চেল আেস 
তখন কৃিত পু েষর চতে র আেলােক িনেয় নয়, কৃিতর িনজ  কান আেলা নই, কৃিতর য 
আেলা সটা পু েষর কাছ থেক ধার করা আেলা। যমন চাদঁ, চােঁদর িনজ  কান আেলা নই, সেূযর 
আেলােত স আেলািকত হেয় আেছ। গ ািলিলওর আেগ লােক জানত চাদঁ িনেজই একিট আেলািকত 
ন , িক  আজ কউ এই কথা িব াস করেব না। কৃিতরও কান িনজ  আেলা নই, পু েষর 
আেলােক স আেলািকত হয়। তাই মেন হয় যন কৃিতর বিু  আেছ, িক  কৃিতর বিু  নই। কৃিতর 
কান আকার নই, ধ ুএর িতনেট ণ আেছ – স , রজঃ আর তমঃ। আর এই ণ েলা কান ব  
কণা নয় য এ েলােক িনিদ  কের ধরেত পারেব। কৃিতর থম অিভব াি  হয় মহৎএ। তাই মহৎ ক 
বলা হয় িল  আর কৃিতেক বলেছন অিল । মহৎ মােন িব া  জুেড় য বিু  তার সমি  মহৎ। 
আিম, আপিন সবাই সই মহৎ এর ছাট ছাট অংশ। সম  মা েষর যত বিু  আেছ সব বিু েক এক  
কের আর য বিু র এখনও ব  হয়িন সই বিু েকও এক  কের য সমি  বিু  তােক বলা হয় মহৎ। 
য লূ উপাদান িলেক আমরা দখেত পাি  তােক বলেছন িবেশষ আর য ব িলেক আমরা দখেত 
পাি  না, অথাৎ এ েলা হে  ত া া, এই ত া ােক আমরা দখেত পাি  না, এটােক বলেছন 
অিবেশষ। যখন সাধক ধ ান করেত  কের এবং ধ ান কের কের যখন গভীের যায় তখন স সিত ই 
এই ত া া িলেক আলাদা আলাদা দখেত পায়। তেব এই ত া া িলেক লূ চাখ িদেয় দখা যায় 
না। সাধেকর এই চােখর পছেন য power of perception রেয়েছ সটা আেরা সূ  হেয় যায়। 
এইখােন এেস বদাে র সে  সাংেখ র তফাৎ হেয় যায়।  

 

সাংখ  মেত সিৃ র িনিম  কারণ আর তার উপাদান কারণ েটাই কৃিত। উপাদান কারণ মােন 
য উপাদান িদেয় সিৃ  হয় আর িনিম  কারণ মােন, িযিন সিৃ কতা। যমন মািটর ঘট তরীেত উপাদান 
হল মািট আর এর িনিম  কার। সাংখ  মেত সিৃ  সব সময় কৃিত থেক হয়। পিরেবশ িব ানীরা 
এখন াবাল ওয়ািনংএর কথা বলেত িগেয় অেনক কথা বলেছন, তার মেধ  একিট কথা খুব বিশ 
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শানা যায় তাহল, এভােব যিদ পিরেবশ দিূষত হেত থােক তাহেল িবে র অি  িবপ  হেত আর বিশ 
দরী হেব না। সিৃ  কাথা থেক হয় এই ে র উপর আমােদর খুব পরুেনা ঝগড়া। সূ  বলেছ 
জ াদ  যতঃ, যখান থেক সিৃ । কাথা থেক সিৃ ? সাংখ বাদীরা এবং যােগর দাশিনকরা বলেবন 
সিৃ  কৃিতর। িক  কৃিত তা স ণূ জড়। জড় কৃিত থেক যিদ সিৃ  হয় তাহেল াবাল ওয়ািনং 
িনেয় পিরেবশ িব ানীরা যা বলেছ সব িঠকই বলেছ, সিত ই পিরেবেশর জ  খুব িবপদ। কৃিত জড়, 
জড় িনেজেকই সামেল রাখেত পাের না। িক  বদা  মেত সিৃ  ভগবােনর। ভগবােনর যিদ সিৃ  হয় 
তাহেল ভগবােনর িঠক করা আেছ িতিন কী করেবন। পরুাণািদেতও একই কথা, সিৃ  সব সময় হয় 
ভগবান থেক। পিৃথবী যখন দেখ স আর ভার সামলােত পারেছ না, তখন পিৃথবী গ র প ধের 

ার কােছ িগেয় তার সম ার কথা বেল। া তখন বেলন ‘আ া িঠক আেছ, ভগবানেক 
পাঠাি ’। ভগবান এেস কী করেবন? একটা বল ব া এেন িকছু জীবনেক ভািসেয় িদেয় পির ার 
কের িকছু জীবন বািঁচেয় রাখেবন। কীভােব? মীন অবতার হেয়। এরপর আবার যিদ সম া হয়? তখন 
একটা লড়াই বািঁধেয় দেবন। যখন যমন যমন সম া হেব িতিন এেস একটা িকছু কের িদেয় আবার 
আেগর অব ায় িনেয় আসেবন। এটা আমােদর অেনক পরুেনা িথেয়ারী। াবাল ওয়ািনংএ যিদ বেল 
বল ব া হেব। তােত কী হেব? সিৃ টা ডুবেব। কারণ সিৃ টাও ভগবােনর আর সংহারটাও ভগবােনর। 

এেত উি  হওয়ার িকছু নই। উি  হওয়ার িছল যিদ সিৃ টা কৃিতর হেতা। এ েলা আমােদর খুব 
পরুেনা ঝগড়া, আজেক িব ান ও টকেনালিজর সাহায  িনেয় পিরেবশিবদরা অেনক বড় বড় কথা 
বলেত পােরন, িক  িহ রা এ েলা অেনক িদন আেগ থেকই জােন য একদল দাশিনকরা বলেছন 
সিৃ  কৃিত কের আেরক দল দাশিনকরা বেলন সিৃ  ভগবােনর। আচায শ র রামা জরা যিু  িদেয় 
মাণ কের িস া  িদেয় িদেয়েছন য সিৃ র ব াপাের সাংেখ র ব ব  স ণূ া । কারণ জড় থেক 

কখন সিৃ  হেত পাের না। তেব সাংখ বাদীেদরও অেনক যিু  আেছ, তােঁদরও তেকর েযাগ আেছ। 
িক  আমরা যেহত ু যাগ অধ য়ন করিছ তাই এই তেকর মেধ  আমরা যােবা না। বদা ীরা বলেছন 
সিৃ  যিদ ভগবানরই হয়, তাহেল আিম আপিন সখােন কী আর করেত পারেবা। িতিন যিদ সংহারই 
করেত চান তখন কার বেুকর পাটা আেছ য ভগবানেক আটকােত যােব! আর ভগবােনর কােছ সব 
সমান। মূল কথা হল সাংখ  মেত সিৃ র িনিম  কারণ আর উপাদান কারণ েটাই কৃিতর। 

 

তার সে  সাংখ  মেন কের পু েষর সংখ া অসংখ । অেনেক এেস বাকার মত  কেরন 
আপনারা যিদ পনুজ  মােনন তাহেল জনসংখ া কী কের বেড় যাে ? এর উ র হল, এই য পু ষ 
বা চত  সংখ ায় অন , সইজ  সিৃ ও অন । যিদ মেন করা হয় িবে  যত লাক আেছ সবারই 
মুি  হেয় গল, তাহেল িক সিৃ  কায থেম যােব? কান িদন থামেব না, কারণ বলাই হে  পু েষর 
সংখ া অন , অসংখ  পু ষ আেছ। সখান থেক আবার সিৃ  দািঁড়েয় যােব। পেুরা সিৃ েক ংস কের 
িদেলও কৃিতর িকছু আেস যায় না। আর পু ষ অন , কৃিত পু েষর মত অন  িঠক না হেলও ওই 
অনে র মতই িবরাট। সইজ  কাথাও না কাথাও পু ষ কৃিতর সংেযাগ হেবই। পিৃথবী ংস হেয় 
গেল পিৃথবীটাই চেল যােব, িক  সিৃ  অ  েপ অ  কাথাও চলেত থাকেব।    

 

ত া ার উপর ামীজীর মৗিলক ব াখ া 
 ামীজী এখােন অিবেশষেক ব াখ া করেত িগেয় ত া ার ব াপাের অেনক মূল বান কথা 
বলেছন। েত ক মা েষর এবং েত কিট িজিনেষর িকছু িনজ  ত া া থােক। িহ েদর এিট একিট 
খুব চিলত ধারণা য েত ক মা েষর লূ শরীর একটা আেলােত ঢাকা থােক। অেনক ি ান 
সাধকেদর মেধ ও এই ধরেণর ভাবনা কাজ কের, তারা যখন কান ছিব বা মুিত তরী কের তখন ছিবর 
পছেন একটা আেলার আভা িদেয় দয়, এর নাম িদেয়েছ Halo। বলা হয় যারা মহাপু ষ তােদর এই 
ােলা এত বল থােক য সটা আর ত া া অব ায় থােক না, ওটা লূ অব ায় চেল আেস এবং 

পির ার দখেত পাওয়া যায়। আেমিরকােত একজন মিহলা ভ  ওখানকার আ েমর বড় মহারােজর 
াশ নেত যেতন। িতিন তারঁ অিভ তার কথা বলেত িগেয় বলেছন – ব তৃা িদেত িদেত মহারাজ 
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যন অ  জগেত চেল যেতন। আিম পির ার দখেত পতাম ঐ সময় মহারােজর পুেরা শরীরটা 
আেলার শরীর হেয় যত, আেলার আকাের যন একটা মা ষ দািঁড়েয় আেছ, তখন তারঁ হাত পা িলেক 
মা েষর বেল মেন হত না। চাখ সরান যত না। াশ যখন শেষর িদেক চেল আসেত থাকত তখন 
তারঁ শরীরটা আবার আে  আে  াভািবক আকাের চেল আসত।  
 

 আসেল ি ান সাধকেদর ােলা বা এই মিহলা ভে র িববরণ এ েলা সবই ত া ার 
ব াপার। িযিন যত স ণ স  তারঁ ত া ার আেলা তত উ ল আর কমনীয় হেব। যারা রাজিসক 
তােদর ত া ার আেলা একটু লালেচ আেলা, আর যারা তামিসক তােদর কােলা ত া া। ত া ার 
আেলার রকমেফর সম  াণীর মেধ ই আেছ িক  আমরা দখেত পাইনা। েত ক মা েষর আসল 
ব াি  তরী হয় এই ত া ার ারা, ত া া যমন ধরেণর হেব তার ব াি , ভাব সই ধরেণরই 
হেব। যিদও বড় বড় সাধরুা সবার সােথ মলােমশা করেত চান না িক  তাও কা র সােথ কথা বলার 
আেগই িতিন বেুঝ নেবন লাকিট িক ধরেণর ত া া ারা আ ািদত হেয় আেছ। সইজ  
সাধকেদরও বলা হয় সবার সােথ মলােমশা করেত নই। দখেত র, ভােলা কথা বলেত পােরন, 
বিু  ভােলা – এ সেবর কান দাম নই, দামী হল ত া াটা িক রকম! ত া া ত া ায় পর র 
মলােমশা হওয়ার সময় যার মেধ  তামিসক ত া া বশী স অ  ত া ােক াস কের ফেল। 
সইজ  খারাপ লােকরা অিত সহেজ ভােলা লাকেদর খারাপ পেথ িনেয় যেত পাের। যিদ কা র 
কান উপায় না থােক, যখােন তােক এ ধরেণর লােকেদর সে  মলােমশা করেত হেবই, বা স য 
পিরবাের আেছ সই পিরবােরই যিদ তামিসক ত া ার লাক থােক, তখন এই ত া ার ভাব থেক 
িনেজেক মু  রাখার জ  তােক অেনক বশী খাটেত হয়। যমন ধরেণর মা েষর সে  আমরা 
মলােমশা করব তমন তমন তার ত া া আমােদর উপর ভাব িব ার করেব। ভােলা সাধ ু
স াসীেদর কােছ গেল মেনর মেধ  খুব র র ভাব জা ত হয়, অ  িদেক , অসৎ লােকর 
কােছ গেল আমােদর অ ি  বাধ হেত থােক।  
 

যমন মা েষর সে  ত া ার ব াপার জিড়েয় থােক তমিন েব র সে ও ত া া জিড়েয় 
থােক। ামীজী যখন সহ ীেপ িছেলন, সখােন তারঁ অেনক িশ -িশ া িছল। একিদন ামীজী 
কেয়কজন িশ েদর িনেয় মণ করেছন। রা ায় একটা িচ িন পেড়িছল। িচ িনটা তেুল ামীজী খুব 
আ হ িনেয় বলেছন ‘বল বল! এই িচ িনটা তামােদর মেধ  কার’। সে  য জন িছেলন, তাঁরা 
জেনই বলেলন ‘এই িচ িন আমােদর নয়’। ামীজী সে  সে  িচ িনটা ছঁুেড় ফেল িদেলন, যন 

একটা ত  লৗহ দ েত িতিন হাত িদেয়েছন, হাত যন পেুড় যাি ল। থেম িচ িনটা তুেলিছেলন এই 
কারেণ, িনেজর পিরিচতেদর যন একটা সবা কের িদে ন। িক  যখন দখেলন অজানা লােকর 
িচ িন তখন সটা শ করেলও যার িচ িন তার ত া  এেস যােব। স াসী অ  স াসীর 
িবছানােতও বসেবন না, অপেরর চয়াের বসেবন না। এ েলা সবই ত া ার ব াপার। যখােন দশকমা, 
ষাড়শকমািদ হেয় থােক, যমন িবেয় বািড়, া  বািড়র খাবার-দাবাের, সখানকার িজিনষপে  ত া া 
এেকবাের পাকার মত িগ  িগ   কের। যারঁাই আধ াি ক পেথ এেগােত চাইেছন থেমই তাঁেদর 
এইসব িনম ণ বািড়েত খাওয়া-দাওয়াটা এেকবাের ব  কের িদেত হয়। ত া ার ব াপাের ামীজী খুব 
জার িদেয় এখােন অেনক কথা বেলেছন।  

 

ামীজী ব াখ া করেত িগেয় বলেছন – যমন ফুেলর সৗরভ বায়ুেত বািহত হেয় আমােদর 
নািসকায় গ  বহন কের আেন িক  আমরা ফেুলর গ  দখেত পাইনা, কননা এিট অত  সূ  
কিণকা মা । য ত া ার কথা এখােন বলা হে  এ েলাও অত  সূ  কিণকা মা । কৃিত থেক যা 
িকছু বিরেয় আসেছ সবটাই সূ  কিণকা। কৃিত হল িতনেট েণর সংিম ণ। সখান থেক মহৎ যই 
বিরেয় এেলা সটাই সব থেক সূ  কিণকা। সখান থেক অহ ার, সূ তা আেরকট ুকমল, অহ ার 
থেক যখন প  ত া া বিরেয় এেলা তখন ও েলা একট ুভারী হল। িক  ভারী হেল িক হেব, এই 
চাখ িদেয়েতা দখাই যােব না, এমনিক মাইে াে াপ বা টিলে াপ িদেয়ও দখা যােব না। আমরা 
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খািল চােখ ইেলক নই দখেত পাইনা, ত া া তা আেরা অেনক দেূরর ব াপার। ত া া েলা যখন 
পর র িমশেত  হয় তখন আেরা একট ুভারী হয়, এখনও এেদর দখা যােব না। এরপর আরও 
যখন পর র সংিম ণ হেত হেত ওখান থেক যখন লূ জগেতর প নেব, মািট, গাছপালা জীব জ  
তরী হেয় যােব তখন সব িকছু আমােদর ইি য়েগাচর হয়। চােখর সামেন যা িকছু দখিছ সবই 
সূ ভতূ িদেয় তরী, এই সূ ভতূ িল তরী হয় আরও সূ  ভতূ িদেয়, শেষ িগেয় দাড়ঁাে  মেন, 
এই মনও খুব সূ ভেূতর কিণকা িদেয় তরী। মন বলেত আমরা ভািব মন যন কান বায়বীয় পদাথ। 
িক  তা নয়, মনও খুব সূ  ভতূ িদেয় তরী। ফেুলর গ  আমরা দখেত পাই না, কারণ ফুেলর গ ও 
খুব সূ  িকছু কিণকার সংিম ণ। এখােন ত া া েলা িকছুটা বাঝা যায়। া, পাউডার আমরা দখেত 
পাই, কারণ এর particles িল darker and heavier। িক  ফেুলর গ েক দখা যাে  না, ফেুল 
পিৃথবী ত  আর জল ত  আেছ। িক  সটাই যখন বায়ুর মাধ েম বািহত হেয় আসেছ তখন খুব সূ  
হেয় গ  তরী কের আমােদর নােক আসেছ আর বলিছ ফেুলর িক র গ ।  
 

 িঠক সই রকম, য পদাথ কিণকা, যােক আমরা ত া া বলিছ, এই ত া া িদেয় আমােদর 
লূ শরীরও তরী। ত া া আমােদর যমন িঘের রেখেছ তমিন শরীরও শরীেরর ত া া িল অনবরত 

বাইের ছেড়ই যাে । ধ ু য শরীরই ত া া ছাড়েছ তা নয়, শরীেরর ারা যা িকছু ব বহার করা 
হেয়েছ বা হে , সও একই ত া া ছেড় যাে । যমন আমার হাতঘিড়, আমার মানিসকতা য 
ত া া িদেয় তরী আমার হাতঘিড়েকও সই একই ত া া িঘের রেখেছ। একই কা ািনর ঘিড় যিদ 
অ  কউ ব বহার কের থােক তখন ওর ত া া অব ই আলাদা হেব। এই ঘিড় আমার শরীর থেক, 
আমার য ভাব, সং ার আেছ সখান থেক িকছু ত া া হণ করেছ, অ  একজেনর কােছ যিদ ঐ 
একই কা ািনর ঘিড় থােক তাহেল সই ঘিড় তার শরীর, ভাব, চিরে র বিশ  অ যায়ী ত া া 
িনেয় নেব। আর ঘিড়র য িনজ  ত া া সটা আিম হণ করিছ। যমন কা র হােত যিদ একটা 
তরবাির িদেয় দওয়া হয়, তখন তার সটােক িনেয় ঘারােত ইে  হেব, মােন তরবািরর ত া া তােক 
িঘের ফেলেছ। একটা িপ ল হােত িনেলই ইে  হেব একটা িকছুেক তা   কের িল ছুিড়। ভতের 
িহংসা বিৃ  যটা সূ  হেয় রেয়েছ িপ েলর ত া া সই িহংসা বিৃ েক জািগেয় িদল। জেন একই 
সে  বাজাের িগেয় একই দাকান থেক একই কা ানীর ঘিড় একই সমেয় িকনল। িকছু িদন ব বহার 
করার পর যিদ কান যাগীেক দওয়া হয় তখন িতিন পির ার বেল দেবন – এই ঘিড় িযিন ব বহার 
কেরেছন িতিন একজন ভােলা লাক আর এই ঘিড় িযিন ব বহার কেরেছন িতিন একজন ম  লাক। 
যাগীরা এ েলা  দখেত পান। সইজ  ভ রা তােদর র ব ব ত কান িজিনষ, সাধেুদর 
ব বহার করা কান িজিনষ কানভােব সং হ কের িনেয় িনেজেদর কােছ রেখ দবার জ  আ হ 
কাশ কেরন। কারণ তারঁাও মেন কেরন ঐ িজিনষ িলর সােথ ভােলা ত া া জিড়েয় আেছ। সাধেুদর 

তাই খুব কেঠার ভােব িনেষধ করা হয়, কান স াসী যন গৃহে র কান ব ব ত িজিনষ ব বহার না 
কেরন, এমনিক কােছও যন না রােখন, এক সেকে র জ ও নয়। ধ ু তাই নয়, গৃহে র য 
িজিনষটার িত আসি  পেড় গেছ সই িজিনষটাও সাধরুা ব বহার করেবন না। কারণ ত া া 
মারা ক ভােব ভাব ফেল। আর খাওয়া-দাওয়ার ব পাের তা ভগবানই স াসীেদর র া কেরন। য 
পাে  রা া হে  সই পাে  ত া ার ভাইরাস ক ু টােরর ভাইরসােরর মত িগ  িগ   করেছ।  
 

 ামীজী ত া ােক আবার অ  িদেক িনেয় িগেয় বলেছন – মি রািদ কান পিব  জায়গায় 
িকছু ণ বসেল আমােদর মন শা  পিব  হেয় ওেঠ, এর পছেনও একই কারণ, ওখানকার ত া া 
ভােলা তাই। বলড়ু মেঠর মি ের ঠা েরর মুিত আেছ বেল িক ওখানকার সব ত া া ভােলা হেয় 
গল? আদেপই না। ওখােন যাঁরাই গেছন তাঁরা সৎ িচ ন কেরেছন, সৎ িচ ন কের কের য ত া া 
ওখােন ছাড়ার ফেল ওখানকার ত া া িল স েণ পণূ হেয় গেছ, যার জ  মনটাও স েণ ভের 
যাে । কেয়ক মাস বলড়ু মেঠ ঠা েরর মি ের সব সাধেুদর ঢাকা ব  কের িদেয় যত ডাকাত, 
াগলার, চার, বদমাইসেদর ওখােন িনেয় আসেত থা ন, কেয়ক িদন পর পিব  বলড়ু মেঠর 

মি রেকই একটা কষাই খানার মত মেন হেব। আবার দি েণ র মি র যান, সখােন বলড়ু মেঠর 
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মত মেনর মেধ  শা  পিব তার ভাব আেস না। বলড়ু মেঠর মইন গট িদেয় ভতের ঢুকেলই সবারই 
অ  রকম মেনর ভাব হেয় যায়। ইদািনং কােল দি েণ র মি ের সব িকছুই হে , আর যা হে  তা 
দি েণ েরর ভােলা ভােলা ত া া িলেক খারাপ কের িদে , যমন তমন ত া া নয়, অবতার বির  
সাধনা কের কের য চ  ভ শি শালী ত া া ওখােন তরী কের িগেয়িছেলন সই শি শালী 
ত া ােকও ন  কের িদেয়েছ। সিত ই খুব ভয় র ব াপার। সইজ  সাধকেদর িনেষধ করা হয় এিদক 
সিদক বিশ ঘারাঘুির করেত, িবেশষ কের যারা রাজেযােগর সাধনা কেরন তােদরেক কেঠার ভােব 
িনেষধ করা হয় িভড় েন বােস বশী ঘারাঘুির করেত, যার তার সে  মলা মশা করেত। কা র 
সােথ অ েয়াজনীয় কথাবাতা বা বাক ালাপ করেতও কেঠার ভােব িনেষধ করা হয়। আরও বােজ হয় 
যিদ কান ির  বদ লােকর কাছাকািছ দািঁড়েয়ও থােক তােতও তার য ভ ভােলা ত া া তরী 
হেয়েছ স িলেক ন  কের দেব। স যিদ হাত ধের, পােয় হাত দয় তােতও অপেরর ত া া খারাপ 
হেয় যােব। আর এই ধরেণর লােকর কান িজিনষ যিদ বদলা-বদিল হেয় যায় তখন তার সবনাশ হেত 
আর বিশ দরী হেব না। বাইের হােটল র েুরে ট য সব েট খাবার পিরেবশন করা হয় স িলেত 
য িক পিরমাণ অ ভ ত া া রেয়েছ ভাবাই যায় না। বাধ  হেয় আমােদর খেত হয়, িকছু করার থােক 
না। িক  যাঁেদর ভ ত া া খুব শি শালী তাঁেদর এসব জায়গায় খেত গেল বিম এেস যােব। অব  
আমােদর মত সাধারণ লােকেদর এ েলােক িনেয় বশী িচ া করেল িচবাঈ এেস যােব, তাই একটা 
সাম  রেখ চলেত হয়, তা নাহেল আমরা কাথাও চলা ফরাই করেত পারেবা না। িক  যটা বলা 
হল এটা ঘটনা, ত া া এই ভােবই কাজ কের। আর যারঁা যাগী হেত চাইেছন ত া ার ব াপাের 
তােঁদর খুব সতক থাকেত হেব। 
 

 ব বেদর মেধ ও এই ত া ার উপর খুব জার িদেত দখা যায়। ব বেদর কান ব  কউ 
ছঁুেয় িদেলও তার মেধ  শ দাষ এেস যােব। ব বরা শ দাষেক খুব বশী মােন। সাধু 
স াসীেদর শ দােষর বাইের আেরকটা আেছ পঙ   দাষ। সাধ ুস াসীরা যখােন খাওয়া-দাওয়া 
কেরন সখােন গৃহীেদর কাউেক ঢুকেত দওয়া হয় না। এমনিক বাইেরর স দােয়র সাধেুদরও অেনক 
জায়গায় ঢুকেত দওয়া হয় না। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের রামা জ িতনেট দােষর কথা বেলেছন – 
আ য়েদাষ, িনিম েদাষ আর ণেদাষ। িকছু িজিনষ আেছ তার ণটাই খারাপ। যমন আেগকার িদেন 
া ণরা পয়ঁাজ র ন খেতন না, মুরগী খেতন না, এ েলা ণেদােষর মেধ  পেড়, িজিনষটার মেধ ই 
দাষ। আ য়েদাষ মােন, িজিনষটা কার বা ক িনেয় এেসেছ, আজেকর িদেনর ভাষায় বলা যেত পাের 
ক নস   কেরেছ। আেগকার িদেন িবেশষ কের বিৃটশ আমেল রলওেয় শেন হকাররা িহ  পািন, 
মুসলমান পািন বেল চচঁাত। িহ রা তা কান মেতই মুসলমােনর হােত জল খােব না, কারণ িহ রা 
মুসলমানেদর  মেন কের। মুসলমান, ি ান মােনই , এেদর ছায়ঁা জল িহ রা কান মেতই 
খেতা না। এটাই আ য় দাষ। তাহেল এখন আমরা যার তার হােত জল না খাওয়া আর মানিছ না 
কন? এখন আমরা ধমই মািন না। আ য়েদােষর পর আেস িনিম েদাষ, যমন া বািড়র অ  খেত 
নই, এটাই িনিম । িকেসর িনিম ? িপতেৃদর িনিমে  অ  িনেবদন করা হেয়েছ। যারঁা ঈ েরর সাধন-
ভজন করেছন তােঁদর জ  িপতেৃদর অ  এেকবােরই ভােলা নয়।  
 

অেনক িদন আেগ তারাপীেঠ একজন স াসী িগেয়িছেলন। সখােন একজন তারঁ পিরিচত এক 
মিহলার সে  দখা হেতই স াসীেক খুব কের অ েরাধ কেরেছ আমার বািড়েত চলনু। যাই হাক উিন 
গেছন, মিহলািটও ভাত ডাল, পাচঁ ছয় রকেমর ব ন কের সাধেুক খাওয়াে ন আর খুব া িনেয় 
হাতেজাড় কের মিহলািট সাধরু সামেন বেস আেছন। সাধিুট বলেছন ‘আপিন এত া ভি  কের 
বািড়েত ডেক এেন খাওয়াে ন! কী ব াপার বলনু তা’? ‘ া ঁ বাবা, আমার ছেলর খুব অ খ, 
িকছুেতই সারেছ না, একজন তাি ক বেলেছন কান সাধেুক খাওয়ােল ছেল িঠক হেয় যােব’। ব  , 
েনই সাধিুটর তা খাওয়া-দাওয়া মাথায় উেঠ গেছ। নেতই ওখােনই যতটু  খাওয়া হেয় িগেয়িছল 

বািক সব খাবার ফেল রেখ চেল এেলন। পের সাধিুটর চ  শরীর খারাপ হেত  করল যার জ  
তােঁক অেনক িদন ভগুেত হেয়িছল, এটাই িনিম েদাষ। যারঁা যাগী হেত চান তােঁদর থেমই িনেজর 
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চািরিদেক ল ণ রখা িদেয় িঘের িদেত হয়। যিদন আপিন িঠক কের িনেলন আিম ঈ েরর পেথ 
এেগােত চাইেছ, আিম ধেমর পেথ এেগােত চাইেছ, থেমই আপনােক ল ণ রখা টেন িদেত হেব। 
ওই গি র মেধ  য কজন আেছ তােদর বাইের বশী কা র সে  কথা বলা, মলােমশা করা, স ক 
রাখা পেুরাপিুর ব  কের িদেত হেব। য কান পেথর আধ াি ক সাধনার জীবেন ত া ার য কী চ  
ভাব পেড় সাধারণ মা ষ ধারণাই করেত পারেব না।    

 

 ঠা র য়ং অবতার, িতিনও লিপ খেত িগেয় দখেছন এক দেড় মুসলমােনর হাত থেক 
িনেত হে , িতিনও লিপ খেত পারেলন না, সখান থেক িফের চেল এেলন। আমােদর মন এখন 
কাচঁা। কাচঁা মেনর উপমা িদেত িগেয় বেলন যখন মািটর হািড় তরী করা হয় তখন কাচঁা থােক, একট ু
জল পড়েলই ন  হেয় যােব। হািড় আ েন পাড়ােনা হেয় যাওয়ার পর ওেত যতই জল ঢালনু িকছু হেব 
না। ামীজী আেমিরকােত যােদর বািড়েত থাকেছন তারা যা িদে  সবই িনিবচাের খেয় যাে ন। সই 
খাবাের িকেসর মাংস িদে  কউ জানেতাও না। আর জানার দরকারই বা িক। কালাপািন পিরেয়েছন 
বেল ামীজীর নােম বাংলার পি তরা কত ভােব িন া করিছেলন, তারপর িবেদেশ যার তার হােত 
রা া খাওয়া িনেয় কত কথা। ামীজী েন বলেছন, তামােদর পি তেদর বেলা কলকাতা থেক 
কেয়কটা া ণ রাধঁিুন আর গ াজল পািঠেয় িদেত। ামীজীর মত ব ি  অ  ধােঁচর, তারঁ মেধ  
এমন একটা মতা এেস গেছ য যখােন ত া ার কান শি ই নই য ামীজীেক ভািবত করেব। 
যারা সাধনার অব ায় আেছ এ েলা তােদর জ ।  
 

 য কউই সাধনা কের কের যখন গভীের যােব তখন ত া া ও তার কাযাবলীেক স পির ার 
দখেত স ম হেব। ঠা েরর জীবেনর অেনক ঘটনায় এর ত  মাণ রেয়েছ। কান খারাপ লাক 
জল িনেয় এেসেছ, ঠা র না জেন একট ু মুেখ িদেয়ই ওয়া   থ ুকের ফেল িদেয়েছন। ঠা র তােক 
চেননই না, স ক, িক কের, কাথায় থােক। নের নাথ দ  পরবিত কােল ঐ লাকিটর ব াপাের 
অ স ান িনেয় দেখন লাকিট সিত ই খুব ির  িছল। আেরকবার ঠা রেক একবার পরী া করার 
জ  নেরন তারঁ িবছানার চাদেরর তলায় একটা এক টাকার মু া লিুকেয় রেখিছেলন। ঠা র এেস 
িবছানায় বসেতই ইেলকি ক শ   খাওয়ার মত লািফেয় উঠেলন। ধাতরু ত া ােক ঠা র িকছুেতই িনেত 
পারেতন না। যেহতু িতিন কান ধাত ু ব েক শ করেত পারেতন না তাই িবছানােত বসেত িগেয়ই 
ঐ ধাতরু ত া া তােঁক িব েতর মত শ   মেরেছ, িতিনও তাই লািফেয় উঠেলন। একিদন রাজা 
মহারাজ, তখন িতিন িছেলন রাখাল, ব েুদর কাউেক কান িমেথ  কথা বেল বাইের থেক ঘুের 
দি েণ ের এেসেছন। ঠা র রাখালেক দেখই বলেছন ‘আিম তার মুেখর িদেক তাকােত পারিছ না। 
তইু কাথায় িক গালমাল কের এেসিছস’? িমেথ  কথা বলােত রাখােলর ত া া ন  হেয় িগেয়িছল, 
িক  ওখােন আর কউ রাখােলর চহারার পিরবতনটা ধরেতই পারেলন না। আমরা এ েলা গালগ  
মেন করেত পাির, িক  গালগ  িতিন কন করেত যােবন যারঁ জীবেন এই ধরেণর চরু ঘটনা দখেত 
পাই। ীরামকৃ  রাখালেক এই কথা বলেত যাে ন না য পের ওনার নােম বই লখা হেব, আর সই 
বইেত এই ঘটনার উে খ থাকেব। আ েযর ব াপার, পরবিত কােল রাখাল মহারাজ িনেজ তারঁ িৃত 
কথােত এই ঘটনােকই উে খ কেরেছন। িনেজেক ছাট করা হেব না ভেব িতিন ীকার কের বলেছন 
‘ াঁ, িতিন আমােক এই কথা বেলিছেলন’। এ েলা ঘটনা, আর সিত ই এই রকমই হয়।  
 

ামীজী এই সেূ  ত া ার ব াপারটা খুব িব ািরত ভােব ব াখ া কেরেছন। িতিন বলেছন অসৎ 
চিরে র লাক েলা যিদ সৎ জায়গায় যেত  কের তাহেল ঐ সৎ জায়গাটা অসৎ লােকর ত া ােত 
সৎ জায়গার পিরেবশটাই অ  রকম হেয় যােব। বৃ াবেনও ঠা র ীরামকৃে র একই িজিনষ হেয়িছল। 
বৃ াবেনর অেনক ােনই ঠা র িগেয়িছেলন িক  সব জায়গােত তারঁ িকছুই ভাব বা অ ভিূত হয়িন। 
িক  অ  এক জায়গা িদেয় যাে ন সখান িদেয় যেতই িতিন ভােব ব শঁ হেয় গেলন কারণ 
ীকৃে র সময়কার ত া া েলা এখনও সখােন আেগর মতই ভাবশালী রেয়েছ। 
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 সাধনা কের কের অ ভিূত যত গাঢ় হেত থাকেব তত এই ত া া িলেক  ত  করা 
যায়। এইভােব এেগােত থাকেব যখন মহৎ তে  চেল যােবন তখন িতিন cosmic mind কও দখেত 
পান। Cosmic mind ক যখন দখেত স ম হেয় গেলন তখন িতিন ইে  করেল সবার মেনর িক 
ভাব, সবাই মেন মেন িক িচ া করেছ সব জেন িনেত পারেবন। ধ ু জেন নওয়াই নয়, ইে  করেল 
কা র ভাব, চির েকও িতিন পাে  ঈ রািভমুখী কের িদেত পােরন। যারা সিত কােরর বড় মহা া বা 
সাধ ুতারঁা ইে  করেল আমােদর ভাবেকই পাে  িদেত পােরন। আমরা বেু র জীবেন, যী ীে র 
জীবেন এই ধরেণর ব  ঘটনা দখেত পাই। একটা শ  ব বহার কেরই তারঁা কত লােকর জীবনেক 
অ কার থেক আেলায় িনেয় এেসেছন। কাথা থেক তাঁেদর এই শি  এেসেছ? কারণ তারঁা মহৎ এর 
মািলক হেয় িগেয়িছেলন, cosmic mind ক এনারা জয় কের িনেয়িছেলন।  
 

ধ ােনর মেধ  িনেজর সব ত া ােক যখন পির ার দখেত স ম হেব, তখন স অ  সবার 
ত া ােকও দখেত পারেব। যমন ইেলকি ক লাইন করা, ইেলকি ক ট  কীভােব করেত হয় যিদ 
কউ িশেখ নয়, তখন স িনেজর বািড়েতও ইেলি ক ট  করেত পারেব আবার অপেরর বািড়েতও 
ইেলি ক ট  করেত পারেব। ত া ার ে  যমন হেব, মেনর ে ও িঠক তাই হেব। যখিন 
িনেজর মনেক স ূণ িনয় ণ করার মতা আয়  কের নেব তখন াে র সম  মেনর িনয় ণও স 
করেত পারেব। তেব যাগীরা িবেশষ কান পিরি ত ও কারণ ছাড়া এ েলা কখনই করেত যান না।    
 

 আমরা দখলাম অিল   মােন কৃিত। িক  িল   হল মন। মন হল ই – সমি  মন ও ব ি  
মন। মেনর এই ত  সাংখ  থেক বদা ও িনেয়েছ। সমি  মনেক বলা হয় মহৎ আর ব ি  মনেক মন 
বলেছন। এখােন একটা িজিনষ সব সময় মাথায় রাখেত হেব, যােগ যখনই মন বলা হয় তখন েটা 
পিরভাষা পির ার ভােব আলাদা কের নওয়া হয়, একটা িচ  আেরকিট বিু । ইি েয়র মাধ েম যা 
িকছু আমােদর ভতের যাে  তােত িচে  িবে প হে  এবং এই িচ  িবে েপর জ ই আমরা জগৎেক 
জানেত পারিছ। িন া, িৃত, মাণ, িবপযয়, িবক  সবটাই এই িচ  িবে েপর মেধ  পেড়। যটা 
ইি য় িদেয় জানিছ সটাও যমন আেছ, তমন ক না িদেয় জানিছ সটাও আেছ, সই রকম ভলু, 
াি , , িৃত যা িকছু দখিছ সবটাই এই িচ  িবে েপর অ গত। এর থেক বিু  আবার স ণূ 

আলাদা। িচ  ধ ুতথ  সং হ কের আর বিু  িদেয় এই জগৎ চেল। তথ  সং হ করা বিু র কাজ নয়।  
 

সিৃ  িক চত  থেক হয়, নািক জড় থেক 

জগৎ আেগ সিৃ  হেয়েছ, নািক বিু  আেগ সিৃ  হেয়েছ? এই  িনেয় চরু িবতক চেল। 
ব ািনকরা সব সময় বলেব থেম জগেতর সিৃ । যমন িবগ ব াঙ থেক সিৃ  হওয়ার পর িববতেনর 
মধ  িদেয় আে  আে  বিু র জ  হয়। ব ািনকরা আবার বিু  না বেল বেলন চত । চতে র 
সিৃ র উপর ইদািনং িব ােন চরু সিমনার, গেবষণািদ হে । িক  যখােনই ধম আেছ, তা য ধমই 
হাক, উ মােনর ধম হাক, সাধারণ মােনর ধম হাক, সবাই একবােক  ীকার কেরন সিৃ  সব সময় 
হয় চত  থেক। 
 

 পা াত  িব ান আর ভারতীয় আধ াি কতার মেধ  তুলনা মূলক আেলাচনা কের ামীজী 
বলেছন – েত ক ধমই বলেছ এই জগৎ চত শি  থেক এেসেছ। আধিুনক িব ােনর মেত থেম 
জড়ই িছল, জেড়র মেধ  িববতন হেত হেত জীবেকাষ, উি দ, জীবা , ব াকেটিরয়া, তারপের জীবজ  
থেক মা েষর সিৃ  হল। িববতেনর মধ  িদেয় আে  আে  চত ও উ ত থেক উ ততর হেত থােক। 
িক  বদাে র মত এই ধারণার িঠক িবপরীত। বদা  বলেছ জ াদ  যতঃ, সিৃ  ভগবান থেক 
এেসেছ। অথাৎ থম থেক চত ই আেছন, আর চতে র উ িতর ধারা অ সাের িবিভ  লূভেূতর 
কাশ হেত থােক আর এইভােবই আজেকর মানবজািতর আিবভাব হেয়েছ। অ  িদেক মুসলমানরা 

বলেছ আ া সিৃ  কেরেছন। আ ােতা জড় নন, িতিনও চত  স া। ি ানরা বলেছ God created 
this world। ি ানেদর য গ   িতিনও চত  স া। বৗ  ধমও চত েকই শষ কথা বলেছন। 
ধেমর পেথ যারঁাই এেসেছন, সিৃ র ব াপাের থেমই বলেবন চত  থেকই সিৃ  এেসেছ। িব ানীরা 
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বলেছন, সিৃ  হেয়েছ তারপর চত  এেসেছ, সিৃ  আেগ চত  পের। ামীজী এখােন খুব মজার 
একটা কথা বলেছন য ব ব  অ  কান দশেন পাওয়া যায় না। িতিন বলেছন এই িট িস া ই 
সত । ামীজী বাঝাবার জ  বলেছন – একিট অন  শৃ ল ক না কর, যমন ক+খ+ক+খ+ক+খ 
এইভােব। ‘ক’ হে  চত  আর ‘খ’ হে  জড়। চত  থেক জড় এেসেছ তারপর আবার জড় 
থেক চতে , আবার চত  থেক জড়, আবার জড় থেক চত  – এটা যন একটা অন  শৃ ল, 
অন  কাল ধের চলেছ, জড় বিু েক জ  দয় আবার বুি  জড়েক জ  দয়। এখন এই শৃ লটােক 
ক কাথায় ধরেছ তার ওপর িনভর কের বলেব জড় থেক চতে র জ  না চত  থেক জেড়র 
জ । যিদ তিুম শৃ েলর থেম ‘ক’ ধর তাহেল বলেব চত  আেগ এেসেছ আর যিদ ‘খ’ ধর 
তাহেল বলেব জড় আেগ এেসেছ। ভারতীয়রা বা িবে র সব ধমই ওপর থেক নীেচর িদেক গেছ আর 
িব ানীরা এর িঠক িবপরীত িদক থেক, মােন নীচ থেক ওপেরর িদেক গেছ। সিৃ  যখন আসেছ 
আমরা থেম দখিছ ধ ুজড় পদাথ, সখান থেক িববতন হেয় হেয় ধীের ধীের মা ষ সিৃ  হেয়েছ। 
মা েষর মেধ  আবার বিু র কাশ সবার থেক বশী। আপাতঃ দিৃ েত পির ার মেন হয় জড় থেকই 
বিু  আসেছ। িক  তার আেগই বিু  থেক জড় এেসেছ। আবার এই সিৃ  শষ হেয় যােব। শষ হেয় 
যাওয়ার পর আবার এখান থেকই জড় পদােথর জ  হেব। সখান থেক আবার বিু  বিরেয় আসেব। 
এটা এক অন  শৃ ল। িক  িব ােনর কােছ কান ধারণাই নই সিৃ েত যখন সব িকছু নাশ হেয় যায় 
তখন িঠক িক হয় বা সিৃ  যখান থেক  হল সখােন তার আেগ িক িছল। িব ানীরা বলেছন না 
য িকছু িছল না, ওনারা বেলন এরপের আমােদর ই েয়শান কান কাজ কের না। যেহত ুকাজ কের 
না, সইেহত ুআমরা আর িকছু বলেবা না।   
 

 িক  সব থেক বড় সম া হয় এই িতনেট ধমেক িনেয়, জ িদ, ি ান আর ইসলাম। এেদর 
সবার ব ব  হল গ   বা আ া বা িজেহাবা ইিন ই া মা ই সিৃ  কের িদেয়েছন। এই পয  তাও 
িকছুটা মানা যায় িক  এরপের আরও মারা ক যটা বলেছন তা হল িতিন একবারই সিৃ  কের 
িদেয়েছন, এরপর আর কান সিৃ  হেব না। তাহেল এই সিৃ  কত িদন চলেব? তার কান উ র এই 
ধম িলর কােছ নই। তাহেল সিৃ  কেব থেক  হেয়েছ। বাইেবেল তার পির ার উ র আেছ, যার 
িহসাব িনউটনও কের গেছন, তা হল চার হাজার বি শ বছর ী পেূব, অথাৎ আজ থেক ায় ছয় 
হাজার বছর আেগ ভগবান সিৃ  কেরিছেলন। িব ােনর নতনু নতনু আিব ার এেস যাওয়ার পের 
এখনও সম  ি ান সমাজ বাইেবেলর এই িহসাবেক অে র মত আকঁেড় আেছ। আরও ভাগ  য এই 
িহসাব জ িদরাও মােন আর মুসলমানরাও মােন। কারণ মুসলমানরাও ও  ট ােম টেক অ ীকার 
করেছ না। মুসলমানেদর যিদ িজে স কেরন সিৃ  কেব হেয়েছ, ওরাও চাখ কান বেুজ বেল দেব ছয় 
হাজার বছর আেগ। ইদািনং চীন আর অ া  জায়গােত ভতূাি কেদর অেনক খনন কােযর ফেল যসব 
তথ  বিরেয় এেসেছ এবং যসব জীবা  পাওয়া গেছ তােত এখনই িব ানীেদর দঢ়ৃ িব াস হেয় গেছ 
য  ল  বছর আেগ য মা ষ িছল এ েলা তােদর জীবা ।  

 

আসেল গালমালটা হল, ধেমর েটা সাধন, একটা অ র  সাধন আেরকিট বিহর  সাধন। 
ধেমর এই ব াপারটা এই সব ধেমর ধমীয় নতােদর মাথােতই িছল না। য কান িবদ া যখন মুখেদর 
হােত পেড় সই িবদ াই অেধাগিত া  হয়। য পিরবাের সং িৃতর চচা থােক সই পিরবােরর সবাই 
দািঁড়েয় যায়, একজন বল হেল তােকও তারা এিগেয় িনেয় যায়। য পিরবাের সং িৃতর চচা নই, 
দখা যায় একজন কান ভােব খেটখুেট বংেশ িবরাট বড় িকছু হেয় গেছ। িক  তার আেগ পছেন 
সবাই মুখই থেক যায়। এই িতনেট ধেমর এটাই সম া। এককালীন সিৃ  তে র জ  সম া হল, 
িবে র যত িব ানী হয় তারা ি ান নয়েতা জ দী, এরপর িব ােনর িবিভ  আিব ােরর পর এরা 
যখন দখেছ বাইেবেলর এই সিৃ  তে র সােথ িব ােনর কান িকছু িমলেছ না তখন আে  আে  এরা 
আর ধমেকই মানেত চাইেছ না। যার ফেল বশীর ভাগ িব ানী ধম িবেরাধী হেয় যাে । িব ানীরা 
যখন িনেজেদর ধম িবেরাধী বলেছ, তার মােন তারা ি ান ধেমর িবেরাধী। বদা ীরাও ি ানেদর 
সিৃ  ত  মানেব না। আমােদর কােছ সিৃ  অন  কাল থেক চলেছ আর অন  কাল চলেত থাকেব। 
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এরপর তামার িব ান য িস া ই িনক তােত আমােদর িকছু যায় আেস না। ামীজী এটাই বলেছন 
জড় আর বিু  ‘ক’ ও ‘খ’এর মত একটা অন  শৃ ল। এখােন মেন রাখেত হেব, জেড়র মেধ  ধু 
চত র য িতিব  পেড় সটােকই আমরা বিু  বিল। কৃিতর কাথাও বিু  নই। বদাে র দিৃ েত 
চতে র সােথ িব ােনর কান স কই হেব না। চত  একমা  ে র, একমা  আ ার, একমা  
ভগবােনর, একমা  পু েষর। আমরা য নােমই বিল না কন, তােঁক অ যামী বিল, আ া বিল, 
পরমা া বিল,  বিল, ভগবান বিল এই চত  তারঁই। যমিন জেড়র মেধ  এই চত  িতিবি ত 
হয় তখন তােঁক বিু  েপ দখায়। ইেলি িসিট এই তােরর মেধ  িদেয় িটউবলাইেট যাে , সখােন 
আেলা লেছ, িটউবলাইটটাই বিু । কারণ ইচ অফ কের িদেল িটউবলাইটেক একটা আেলা িবহীন 
জড় পদােথর মত দখােব। যই িব ৎ বাহ এেস গল িটউবলাইট পেুরা আেলািকত হেয় গল। এখন 
আমরা এই িটউবলাইটেক দখেত পারেবা, িটউবলাইেটর আেলার সাহােয  এক অপরেক দখেত 
পারেবা। ইেলি িসিট আেছ বেলই এটা স ব হে । ইেলি িসিটেক কখন ধরা যােব না, জানা যােব না। 

 

চত  স ার ে ও িঠক তাই হয়। চত  স া যখনই জেড়র কােছ চেল আেস জড় 
চতে র আেলােত ঝলমল কের ওেঠ। তখন তােক বিু  েপ দখায়। ওই বিু  থেক যখন মহৎ বা 
সমি  মন তরী হয় তখন সখান থেক আে  আে  লূ জগৎ তরী হয়। ওই লূ জগেত আবার 
চত েক যখন ব ি র ের দখা যায় তখন ওই সমি  মনই ব ি  ের বিু র কাশ েপ দখায়। 
সমি  মন ও ব ি  মন এই েটােত তফাৎ আেছ। দৃ মান জগেতর সিৃ  সব সময় হয় সমি  মন 
থেক। আবার যখন বলিছ জড় থেক বিু  দখাে , তখন সটা ব ি গত েরই দখাে । এই শৃ ল 
চলেতই থােক। িব ানীরা থেম জড়েক ধের সইজ  বেল বিু  পের এেসেছ। আর ধম াণ লাক 
তাঁরা বিু  মােন ভগবানেক আেগ ধরেছন বেল বলেছন চত  স া থেক সিৃ  এেসেছ। যাগদশেন 
এ েলােকই খুব  িদেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। পেুরা ব াপারটা বঝুেত হেল আমােদর আেগ খুব 
ভােলা কের মেন রাখেত হেব য, কৃিত অথাৎ য িতনেট েণর কথা বলা হেয়েছ, স , রেজা আর 
তেমা এরা চারেট অব ায় থােক – িবেশষ, অিবেশষ, িল মা   ও অিল  । অথাৎ লূ জগৎ, লূ 
জগেতর পছেন ত া া, ত া ার পছেন বিু  আর িতনেটরই মা হল কৃিত।  
 

 িক  আমােদর কােছ এ েলা ধ ুতথ  মা , আমােদর কােছ মূল ব াপার হল উে টা িক 
জানা। আমােদর উে  সব িকছুর পাের িযিন পু ষ বা আ া রেয়েছন তােঁক জানা। পু ষ, িতিন 
কৃিতর পাের। অথচ পু েষর চতে র আেলােত সম  কৃিত আেলািকত। আিম যখন কা র শংসা 

কের বিল – এ খুব ভােলা লাক, ওেক দখেত কত র, তােক িক উ ল দখাে । আিম সবার 
িকেসর শংসা করিছ? হয় শরীেরর শংসা করিছ, নয়েতা বিু র শংসা করিছ আর তা নাহেল 
চিরে র শংসা করিছ, িক  শরীর, মন, বিু  এ েলা সবই জড় পদাথ। যেহত ু পু ষ সব িকছুর 
পছেন অব ান কের আেছন, সইেহত ুএেদর সবাইেক চত বান বেল মেন হে । িক  সম া হল 
সই পু েষর িদেক আমরা কউ তাকাই না, পু েষর য আেলা িতিবি ত হে  সই িতিবি ত 
আেলােতই মু  হেয় জেড়র মেধ  আব  হেয় আিছ, উৎেসর িদেক দিৃ  িদই না।  
 

সবাই চােঁদর শংসা কের, চােঁদর কী শাভা, চাঁেদর ি  িকরেণ কৃিত িক র প ধারণ 
কেরেছ ইত ািদ। িক  সযূ য পিরমাণ আেলা চাদঁেক িবতরণ করেছ তার মা  শতকরা ছয় ভাগ আেলা 
চাদঁ িবিকরণ কের ফরত দয়। িব ােনর দিৃ েত চাদঁ আসেল একটা আয়না, সাধারণত য ধরেণর 
আয়না আমরা ব বহার কির সই তুলনায় চাদঁ অিত জঘ  একিট আয়না। চােঁদর মত আয়না িদেল 
মেয়রা হয়েতা আছাড় িদেয় ভে ই ফলেব, কারণ চাঁেদর উপিরভাগ এত এবেড়া- খবেড়া য এর 
িতফলন মতা মা  ছয় শতাংশ। একটা বলিজয়াম আয়নার িতফলন মতা ৯০ থেক ৯৫ 

শতাংশ। বলিজয়াম আয়নােক িনেয় কিবরা এখেনা পয  কান কিবতা রচনা কেরন িন। আর চােঁদর 
এত জঘ  িতফলন মতা হওয়া সে ও য কান কিব তার জীবেনর থম কিবতাই রচনা  
করেব চাদঁেক িনেয়। এটাই অ ােনর ল ণ। 
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পু ষ ামা  
এরপেরর সেূ  এটাই বলা হে  া দিৃশমা ঃ ে াহিপ ত য়া প ঃ।।২০।। 

আঠােরা আর ঊিনশ ন র সেূ  এত ণ ধ ু কৃিতর বণনা করা হেয়েছ। সখােন বলা হেয়েছ কৃিত 
মােন স , রেজা ও তেমা। এই স , রেজা ও তেমা চারেট অব ায় থােক। কৃিত িকেসর জ  আেছ? 
ভােগর জ  আর অপবগ মােন মুি র জ । িড় ন র সেূ  পু েষর কথা বলা হে । কৃিত একিট 
স া, তার থেক পেুরা আলাদা একিট স া হল পু ষ। এখােন পু ষেক বলেছন া। িক রকম া? 
বলেছন দিৃশমা ঃ, দখা ছাড়া পু েষর অ  কান কাজ নই। সইজ  অেনক সময় আমােদর ভাষায় 
গালাগাল দওয়া হয়, ‘সাংেখ র পু ষ’। সাংেখ র পু ষ কান কাজ করেব না, চপুচাপ বেস ধ ু দেখ 
যাওয়া ছাড়া কান কাজ নই। ঠা র এরই উপমা িদে ন – িবেয় বািড়। সবাই দৗড়ােদৗিড় কের কাজ 
করেছ আর বািড়র কতা এক জায়গায় বেস ধ ুভু ড় ভু ড় কের তামাক খেয় যাে । িগ ী মােঝ 
মােঝ আচঁেল হাত মুছেত মুছেত এেস িকছু বলেল ‘  ’ বেল কতা ঘাড়িট নেড় িদে । কৃিতই ধু 
কাজ কের যাে ।  

 

পু ষ া, এই াই একমা   পিব । িক  পু ষ কৃিতর মাধ ম িদেয় সব িকছু দেখ। 
 আেলা যিদ থােক আমরা কখন সই  আেলােক দখেত পােবা না। কান একটা ব  না থাকেল 
 আেলােক দখা যােব না। িদেনর বলায় সযূ যখন পবূ আকােশ থােক সই সময় পি ম আকাশ 

যিদ পির ার থােক তখন কান আকােশর িদেক তাকােল বাঝা যােব না কান আেলা আেছ িকনা। 
কারণ সখােন কান ব  নই। িক  যখােন গাছ আেছ, বািড় আেছ স েলা পির ার দখা যােব। িঠক 
তমিন চত  স া যখন িকছু দখেত চায় তখন তারঁও একটা ব র দরকার পেড়। সইজ  দখার 
ব াপারটা পু ষেক কৃিতর মাধ েমই করেত হয়। কৃিত যিদ না থােক পু ষ কােছ কান িকছুই দখার 
থােক না। মজার ব াপার হল পু ষ এেকবাের পিব ,  এবং তারঁ একিটই কাজ দিৃশমা ঃ। তাহেল 
এই য স কখন বলেছ ‘আিম এখন রেগ আিছ’, ‘আমার এখন মন খারাপ’, এই য ‘আিম’ ‘আিম’ 
কের যাে  তার সে  কখন বলেছ ‘আিম খী’, ‘আিম খী’, অ  িদেক বলেছ ইিন া, ইিন আ া 
ইত ািদ। এ েলা তাহেল কী হে ? সইজ  এনারা িটক আর লাল ফেুলর উপমা িনেয় আেসন। 

িটেকর পােশ যিদ একটা লাল ফলু রেখ দওয়া হয় িটকটাও লাল রঙ দখােব। তমিন নীল 
রেঙর িকছু রেখ িদেল নীল দখায়, হলদু থাকেল হলদু দখােব।  

 

আমরা যা িকছু করিছ সব মন কের। মেনর মেধ  রেয়েছ রাগ আর ষ, পছ  আর অপছ , 
ভােলাবাসা আর িবে ষ ইত ািদ। পছে র মত িজিনষ পেল আমরা আন  পাই, অপছে র িজিনষ 
পেল অস  হই। স ই হই আর অস ই হই েটা ে ই আমােদর কাজ করেত হেব। স ি  
পেল তার িদেক এিগেয় যেত হয়, অস ি  পেল তার থেক সের আসেত হয়।  পু ষ বা  
আ া এমন ভােব মেনর সে  িনেজেক জিড়েয় রেখেছন য, মেনর খলা দেখ িনেজেক মেন কের 
‘আিম খী’ বা ‘আিম খী’। ক ু টার মােন, ধ ুিজেরা আর ওয়ােনর খলা। কৃিতর তা তাও স , 
রেজা ও তেমা িতনেট ণ িক  ক ু টােরর এই েটা ণ িজেরা আর ওয়ান। যখন ক ু টাের িসেনমা 
দখিছ, গান নিছ, মল পাঠাি , মল িরিসভ করিছ, ক ু টাের খলা করিছ যা করিছ ক ু টার ধু 
বােঝ আমার ইচ অ   আেছ নািক অ   আেছ। িজেরা আর ওয়ােনর কি েনশেনর মেধ ই ক ু টার 
ঘুরপাক করেছ। এই কি েনশেনর খলার মেধ  গম   খেল বশী ার করেল বা ােদর খুব আন  
হে , কম ার হেল মন খারাপ হেয় যাে । চলেছ িজেরা আর ওয়ােনর খলা, িক  এই খলার মেধ  
সবাই এমন একা  হেয় যাে  য, কখন মন খারাপ হে  আবার কখন আনে  লািফেয় উঠেছ। 
িসেনমা মােনও তাই, ধ ুআেলা আর ছায়ার খলা। আেলাছায়ার খলায় হািরেয় িগেয় আমরা কখন 
হাসিছ, কখন কাদঁিছ। িঠক তমিন  আ া অথাৎ পু ষ কৃিতর সে  এমন জিড়েয় যায় য কৃিতর 
খলােক িনেজর খলা বেলই মেন কের, তাই পু ষ কখন বেল ‘আিম খী’ কখন বেল ‘আিম খী’।  
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যিদও স া মা , কৃিতর সে  তার কান স কই নই িক  তবওু স িনেজেক কৃিতর 
সে  একা  কের িদেয়, কৃিতর সব িকছুেক িনেজর মেন কের কখন কে  ভেঙ পড়েছ আবার কখন 
আনে  মেত উঠেছ। এবার আমােদর সবার কথা একবার ভাবনু, আমরা জািন িসেনমা দখিছ তাও 
নায়ক-নািয়কার িবরেহ যখন চােখর জল ফলিছ তখন ভেুল গিছ য আিম পয়সা খরচ কের এখােন 
কাদঁেত আিসিন। তাও আমরা িসেনমা দিখ, িটিভর িসিরয়াল দিখ আর চােখর জল ফিল আর তা 
নাহেল উপ ােসর মেধ  ডুেব িগেয় সখােনও চিরে র সে  এক হেয় যাি । তাহেল ভেব দখুন 
বা ব জগেত মা আসি  বশতঃ িনেজর স ােনর জ  কী করেব! িনেজরা িসেনমা দেখ চােখর জল 
ফলেছ তাও আবার টাকা খরচ কের চােখর জল ফলেত আসেছ সখােন বা ব জগেত তােদর 
স ােনর যিদ িকছু হেয় যায় তাহেল আর বলার িকছু থাকেব না। অিভনয় মােনই তা িমথ া, আিম যটা 
নই সটা কের দখােনাই তা অিভনয়। একজন িবখ াত অিভেনতা বেলিছেলন, যিদ িনেজর ছেলেক 
অিভনয় করা শখােত চান তাহেল থেম ওেক এমন ভােব িমেথ  কথা বলেত শখান যােত কউ 
ধরেত না পাের। এবার ভাবনু, আপিন যিদ দেখন আপনার ছেল িমেথ  কথা বলেছ আপিন তােক 
িগেয় একটা চড় মের বলেছন ‘জীবেন আর যন তামার মুখ থেক িমেথ  কথা না িন’। অথচ 
আপিনই আবার অিভনয় দখার জ  িসেনমা, িটিভ িসিরয়াল দখার জ  দৗেড় যাে ন। আমােদর 
শঠতা কান ের রেয়েছ বঝুেত পারেছন! তাহেল পু ষ আর কৃিতর য মলব ন হেয় আেছ সখােন 
পু েষর িক রব া হেব ভাবাই যায় না। সইজ  আমােদর মত লােকেদর  তলুেতও নই য, 
কন পু ষ মেন কের ‘আিম খী’ ‘আিম খী’। আমােদর সম া এত সাধারণ েরর য ওই 
উ েরর দশেনর সম া বাঝার মতাই আমােদর নই। এই কারেণই ঠা র বলেছন একেসর ঘিটেত 
পাচঁ সর ধ কী কের ধরেব!  

 

যাই হাক, এনারা বেলন আমােদর সবারই মেধ  কাথাও একটা অমৃেতর ভাব সব সময় কাজ 
কের যাে  –  আিম অমর, আমার মৃতু  নই বা আিম কান িদন মারা যােবা না। িক  অমর মােন য 
িজিনষ কখন ওঠা নামা কের না, বােড়ও না কেমও না। িক  যখােন বিু র ব াপার আসেছ, সখােন 
িনেজেক খী বা খী মেন করার ব াপারও আসেব, তার মােন সখােন ওঠা নামা ও বাড়া কমা 
থাকেব। ধ ুতাই না, শশেব বিু  আমার এক রকম িছল, আজ সই বিু  অ  রকম। বিু রও ওঠা 
নামা আেছ, বিু ও অনবরত পাে  যাে । তার মােন, মা ষ য মেন কের আিম বিু , এই মেন করাটা 
ভলু। এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছ যখােন আধ াি ক ব াপার আেস সখােন ত  মাণ কাজ 
কের না আর অ মান মাণও কাজ কের না। ধেমর ব াপাের একমা  কাজ কের ঋিষেদর কথা। 
এ েলা আমরা এর আেগ আেলাচনা কেরিছ। ঋিষরা বলেছন তিুম অজর, অমর। এই কথা বেল ঋিষরা 
ছেড় িদেলন। এরপর আিম যখন িবচার করিছ তখন জানিছ আিম যখন বা া িছলাম তখন আিম এক 
রকম িছলাম, আজেক গাফঁ-দািড় হেয় অ  রকম হেয় গিছ। তাহেল শরীরেতা কখন অজর, অমর 
হেত পাের না। তাহেল মন অজর অমর। িক  মন েণ েণ আনি ত ও িবষাদ  হেয় প 
পিরবতন করেছ, তাহেল মনও অমর হেত পাের না। মন যিদ অমর না হয় তাহেল বিু  অমর। বিু  
বা া বয়েস এক রকম িছল, আজেক অ  রকম হেয় গেছ। শরীর, মন ও বিু  এই িতনেটর কানটাই 
অজর অমর নয়। িক  শরীর, মন ও বিু  এই িতনেট বােধর মেধ ই একটা বাধ সব সময় থাকেছ 
সটা হল ‘আিম আিছ’। াশ ফাইেভ যখন পড়তাম তখন এই বাধ িছল য এই নােম আিম আিছ, 
আজ স র আিশ বছর হেয় যাওয়ার পেরও এই বাধটা আেছ য এই নােম আিম আিছ। এই আিমে র 
বাধটা থেম থেক ধারাবািহক ভােব চেল আসেছ। তাহেল এমন একটা িচর ন িকছু আেছ যার উপর 
এই িজিনষ েলা খলা করেছ। ওই একিট িচর নেক ক  কের শরীর, মন ও বিু  মাগত ঘুরপাক 
খাে । সইজ  বৗ বাদীরা বেল িণক িব ান। যমন গ া নদী মাগত তার জল পাে  যাে , 
িক  সই ছাটেবলা থেক আমরা একই গ ােক দেখ যাি । বদা ীরা আবার বৗ েদর িণক 
িব ানবাদ মানেব না। বদা ীরা আরও অেনক যিু  িদেয় দিখেয় বেল বৗ রা য বলেছ েণ েণ 
নদীর জল পাে  যাে , িক  নদী একই নদী থেক যায়। এখােন বলেছন যখােনই কৃিত আসেব 
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সখােনই কায-কারণ-স ক এেস যােব। কারণ কৃিত মােনই স , রেজা ও তেমা। স , রেজা ও 
তেমা মােন কাশ, গিত ও ি িত। যখােনই কাশ, গিত ও ি িত সখান থেকই আেস মহৎ, মহৎ 
মােন মন। মহৎ থেক আেস অহ ার, অহ ার থেক ত া া, ইি য়ািদ এই জগৎ সব িকছু আসেছ। 
যখােনই কৃিতর এই খলা সখােনই কায-কারণ স ক আসেব। সইজ  কায-কারণ স ক সব 
জায়গায় চেল না। কায-কারণ স ক চেল একমা  কৃিতর এলাকায়।  

 

আমােদর বা িবক স া  চত , পু ষই আমােদর কৃত প, িক  কৃিতর সে  একা  
হেয় আিছ। সইজ  আমােদর ভতের সব সময় েটা পর র িবেরাধী িবচার ধারা চলেত থােক। 
থম িবচার ধারােত বেল, আিম যা খুশী করেত পাির। ‘আিম াধীন’ এই জারােলা বাধিট সব সময় 

আমােদর ভতের যন ধা া মের যাে , আর ‘আিম াধীন’ এই মেনাভাবই আমােদর িদেয় বলায় 
আিম যা খুশী করেত পাির। িক  বা ব জগেত সব িকছুই এর িবপরীত। আিম দখিছ সব িদক থেক 
আিম আে পেৃ  বাধঁা হেয় আিছ। িখেদ পেল আমােক খেত হয়, তৃ াত হেল জেলর িদেক ছুেট যেত 
হয়। দওয়ােলর মাঝখান িদেয় আিম যেত পারেবা না, অথচ মেন করিছ আিম যা খুশী করেত পাির। 
ামীজী বলেছন আমােদর মেধ  এই েটা স াই আেছ – পু ষ আর কৃিত। পু ষ  চত , িযিন 
 চত  িতিনই অসীম মতাবান। যার জ  ানী পু ষ কান িকছুেত আব  থােকন না। িক  

িতিন যখন এই কৃিতর মেধ  খলা কেরন তখন িনেজও আব  হেয় যান আর তারঁ মেধ  যা িকছু 
আেছ তােকও আব  মেন কেরন। এটাই এখােন বলা হে , যখনই আিম কৃিতর সে  িনেজেক 
একা  কের রাখেবা তখন আিম কায-কারণ স েকর মেধ ও আব  হেয় গলাম, কৃিতর রােজ  
আমার হাত পা বাধঁা।  যমিন িনেজেক পু েষর সে  এক কের দখেবা, যখন িনেজেক চত  েপ 
দখেবা তখন আিম মু । তাহেল যারা ভ  তারা িক দখেছ? ভ  জগৎেক সত  েপ দেখ, আর 
এই সত  প জগেতর মািলক হেলন ঈ র। সইজ  ভে র স ক হেয় যােব – িতিন ভ ুআিম তাঁর 
দাস। ভে র অেনক িকছু হেয় যােব িক  ওই বাধটু  থেক যােব। যারা ঘার সংসারী, ঘার িবষয়ী, 
সংসারীই হাক আর িবষয়ীই হাক, স মা ক আর নাই মা ক চত  স া তা তােদর মেধ ও আেছ। 
ফেল তােদর মেধ  এই আব  ভাবটা বশী থােক। যখনই িকছু হারােনার কথা আেস তখন তারা সটা 
মেন িনেত পাের না, ছটফট কের ওেঠ। িবেদশীরা সইজ  মৃতু র কথা নেত চায় না, মৃতু র কথা 
নেলই আতঁেক ওেঠ। আিম একিদন মারা যাব তারা ভাবেতই পাের না, আমােকও একিদন মরেত হেব 

ভাবেলই ভয় পায়। িক  যার মেধ  চতে র ভাব খুব জা ত তারা মৃতু েক বশী ভয় পায় না।  
 

ি তীয়তঃ এই য আমােদর ভতেরর ভাব ‘আিম সব িকছু করেত পাির’, বািক সব িকছু পাে  
পাে  যাে  িক  এই ভাবটা কখনই পা াে  না। এ েলােক একট ু িবচার করেলই বাঝা যায় 
অিনেত র মেধ  িনত  একটা িকছু আেছ। যত ণ আমরা অিনত েক ধের থাকেবা তত ণ আমােদর 
জীবন এক রকম চলেব। অিনত েক ছেড় যখন িনেত  চেল আসব তখন জীবন অ  রকম চলেব। 
আমরা যিদ এই মু েত ঠা রেক তারঁ অবতার পেক িকছু েণর জ  সিরেয় ধ ুএকজন সাধক বা 
মা ষ েপ দিখ তখন কামারপু ের বা দি েণ ের থেমর িদেক ঠা র সাধারণ মা েষর মতই সব 
িকছু করেলন। অ  িদেক িতিন যখন চত  স ােত িনেজেক িতি ত কের িনে ন, যখন তারঁ হাত 
ভেঙ যাে  তখন আবার কান শঁ নই, রােরাগ  ক া ার রােগ শরীের অস  য ণা, খেত 
পারেছন না, কথা বলেত ক  হে , তােতও তারঁ কান ঁশ নই। আবার যখন িতিন শরীেরর উপর মন 
নািমেয় আনেছন তখন িতিন বলেছন আমার হােত ব  ব াথা। িয েক যখন শুিব  করা হে  তখন 
িয রও এই একই িজিনষ হে । যখন তারঁ মন অিনেত  আেছ তখন িতিন ভগবানেক উে ে  কের 
বলেছন ‘ হ ভু! তিুম আমােক ছেড় িদেয়ছ!’ বেল চপু কের গেছন। চপু কের গেছন মােন আবার 
িতিন অিনত  থেক িনেত  চেল গেছন। কৃিত আর পু েষর এই িনর র খলা চলেছ তা চলেছই। 
আমােদর সম া হল, যিদও পু েষর বাধ থােক িক  কৃিতর মেধ  আব । ানী পু ষ যারঁা, িতিন 
অবতারই হান আর িস  পু ষই হান, তারঁা বাচ খলেত পােরন, এই পু েষর সে  আেছন আবার 
এই কৃিতর সে  আেছন। পু ষ স ােত যখন থাকেছন তারঁ আচরণ এক রকম, কৃিতর স ােত যখন 
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থাকেছন তারঁ আচরণও একট ুপা ােব িঠকই িক  আমােদর মত রব া হেব না। আমােদর মত সব 
িকছুেত ভােগ ঝািঁপেয় পড়েবন না, বা ক  থেক আমােদর মত াণ ছেড় পালােবন না। তাই বেল 
িক তারঁ কান ক  থাকেব না, অব ই থাকেব, িক  ক  কে র জায়গায় পেড় থাকেব। 
 

 যাগদশন এই ব াপাের এেকবাের পির ার, বিু  পয  কৃিতর এলাকা। বিু র কােছ যা িকছু 
তথ  আসেছ সব তথ েক িনেয় িগেয় স রাজার সামেন রেখ িদে । এরপর রাজা যমনিট কেরন 
তমনিটই হয়। এই রাজা হেলন আ া। কেঠাপিনষেদ রেথর উপমা িদেয় বাঝােত িগেয় আ ােক িঠক 
এভােবই উপ াপনা করা হেয়েছ, িযিন রেথ বেস আেছন িতিন সই আ া। আ া হেলন  চত , 
চত  তারঁ কৃিত নয়, তারঁ ভাব। বিু  হল সই  চতে র িতিব । যখনই পু ষ আর কৃিত 
পর র কাছাকািছ আেস তখন এক উভেয়র কৃিত পেয় যায়। পু ষ তখন িনেজেক আব  মেন কের 
আর বিু  মেন কের আিমই চত । বিু র চত েক চত  বলা হয় না, বুি ই বলা হয়, ইংরাজীেত 
ওনারা Inteligence বেল। মজার ব াপার হল বিু  িদেয়ই সব কাজ হয় বেল িব ানীরা এবং সাধারণ 
মা ষ বিু েক আ া বেল মেন কের। ধেম পেথ যারঁা আেছন, িতিন যই হান না কন, ধম পেথ 
যমিন কউ এেস যান, অিনেত র মেধ  িতিন তখন িনত েক অ স ান কেরন, পিরবতনশীেলর মেধ  
অপিরবতনীয় কী আেছ তার অ স ান কেরন। আমােদর বশী গভীের যাওয়ারও দরকার নই, অত  
সাধারণ েরও যখন িচ ন করেবা এই জগেত ায়ী িকছু আেছ িকনা, তখনই দখেবা ‘আিম’ বাধটা 
ায়ী। আিম ীযু  অমুক, িড় বছর আেগও আিম ীযু  অমুক িছলাম, আজও ীযু  অমুক আিছ, 

অথচ আমার শরীরটা পা াে । আর আমার মন সকােল এক রকম থাকেছ, িবেকেল এক রকম, 
রাি েবলা অ  রকম থাকেছ। মনও পিরবতনশীল। বা া বয়েস আমার এক রকম বিু  িছল আজেক 
বিু  অ  রকেমর হেয় গেছ, তাহেল বিু টাও পিরবতনশীল। শরীর, মন, বিু  সব িকছুই যিদ 
পিরবতনশীল হয় তাহেল এর মেধ  ায়ী িজিনষ কানটা? ি তীয়  হেত পাের, এর মেধ  ায়ী বেল 
িক আেদৗ িকছু আেছ? এখান থেকই আধ াি ক দশেনর । আধ াি ক দশন বলেব, িঠকই বলছ 
এ েলা সবই পিরবতনশীল। িক  এেদর সবার পছন একটা অপিরবতনশীল ায়ী িনত  ব  আেছ। 
কেঠাপিনষেদ পিরবতনশীেলর পছেন য অপিরবতনশীল ব  রেয়েছ তােক এইভােবই বলেছন 
িনেত াহিনত ানাং চতনে তনানা   এেকা বহূনাং, িতিন অিনেত র মেধ  িনত  আর বিু রও চতনা িতিন, 
িযিন এক িতিনই ব  হেয়েছন এবং িতিনই সব কামনার গিত কেরন। িতিনই আ া, কেঠাপিনষেদ 
আ ােক এভােবই পিরভািষত করা হেয়েছ। 
 

 এর আেগ আমরা দখলাম যখােনই আেলা আেছ, যখােনই ি য়া আেছ আর যখােনই ি িত 
আেছ সটাই কৃিতর এলাকা। কাশ, ি য়া আর ি িতেক িযিন দখেছন িতিনই পু ষ। আিম এই 
জগৎেক দখিছ তার মােন আিম পু ষ। আিম আমার ইি েয়র কায দখেত পারিছ, তার মােন ইি েয়র 
বাইের যটা আেছ সটা পু ষ। আিম আমার মেনক বুঝেত পারিছ, আমার মন এখন ভােলা নই, 
আমার মন এখন ভােলা। তার মােন মেনর বাইের যটা আেছ সটাই পু ষ। আমার বিু  আেগ এক 
রকম িছল আজ অ  রকম। বিু  কখন সৎকােয বৃ  হয় কখন অসৎকােয বৃ  হয়। বিু রও পের 
যটা আেছ সটাই আসল। বিু র পের কী আেছ? তারপেরই মৗন। ওই অব টা তামােক বােধ বাধ 
করেত হেব। ওটােক িনেয় আেলাচনা করা যােব না। সইজ  বলেছন া দিৃশমা ঃ। যােঁক একমা  
বােধ বাধ করা যায় িতিনই আ া। ানীর এই অব ােকই গােনর মাধ েম িশেবর উপমা িদেয় বলা 
হয় ভাং খেয় িশব এেকবাের িবেভার হেয় আেছন। ভাং খেয় িবেভার ভালা মােন িশব িনেজর েপ 
ম  হেয় আেছন। য কান িস  পু ষ যখনই িনেজর েপ চেল যান, তখন িতিন িনেজর েপই 
ম  হেয় যান, ওখান থেক আর বেরােবন না, এটাই দিৃশমা ঃ। জগৎ বেল তারঁ কােছ িকছু নই। 
তেব কখন সখন সখান থেক নেম এেস কা র িত করেছন। ঠা েরর জীবেনর িদেক অবেলাকন 
করেল, িবেশষ কের ঠা েরর সমািধর অব া আর সমািধর বাইের তারঁ অব া িদেয় বাঝা যায় পরুােণ 
আমােদর ঋিষরা ভগবান নারায়েণর, িশেবর য বণনা করেছন, তার সবটাই িকরকম এেকবাের কাটঁায় 
কাটঁায় িমেল যাে । পরুােণ িশেবর বা িব রু য নানান রকম বণনা করা হেয়েছ সই বণনা িদেয় 
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বাঝা যায়  আ া কীভােব থােকন। ঋিষরা জানেতন সাধারণ লাক  আ ার কথা ধারণা করেত 
পারেব না, তাই তারঁা িশব, িব রু কািহনী িনেয় এেসেছন। কথামৃেত ঠা েরর সমািধর ছিব 
মা ারমশায় যতই বণনা কের থা ন না কন, সমািধর ওই অব ায় সিত  সিত  ঠা েরর কী হে  
আমরা কখনই ধারণা কের বঝুেত পারব না। এখনও িকছু াচীন মহারাজরা আেছন যারঁা ঠা েরর 
স ানেদর দেখেছন, তারঁা যখন আমােদর ঠা েরর সমািধর কথা বেলন আমরা িব াস করিছ। আমরা 
মেন করিছ আমােদর ঠা েরর উপর, মােয়র উপর খুব িব াস, এ েলা িকছুই নয়, সব মুেখর কথা 
মা । আরও েশা বছর পর মা ষ কী বঝুেব! বাঝার মতাই নই। তখন পৗরািণক কািহনী িদেয় 
বলেত হেব িশব ভাং খেয় িবেভার হেয় আেছন। ভগবান িক কখন ভাং খােবন! এ েলা সাধারণ 
মা ষেক বাঝােনার জ  বলা হয়।  
 

 িক  আ া য িনত  এর মাণ িক? এই ই হয় না। কারণ আ ার কখন কান মাণ হয় 
না। আ া যখনই মািণত হেয় যােব তখনই আ া কান একিট িবষয় হেয় যােব। যমন দৃ  আর 

ােত া কখেনা দৃ  হেব না। ােক যিদ মািণত কের দওয়া হয় তখন া দৃ  হেয় যােব। 
Subject কখনই Object হয় না। আ া হেলন  চত , িযিন সব িকছুেক জানেছন তােঁক কান 
িকছু িদেয় মাণ কের দওয়া যােব না। িক িক মাণ? ত  মাণ, ইি য় িদেয় আ ােক মাণ 
করা যায় না। যিু বাদীরা এেস বেল ভগবান বেল কউ যিদ থােক তাহেল আমােক দিখেয় িদক তা। 
তােঁক দখােব কী কের? ভগবান িক কান ব  য তামােক দিখেয় দওয়া হেব! ব  েপ যিদ 
দখেত চাও তাহেল মি ের িগেয় ঠা েরর িব হ দশন কেরা। ত  মাণ িদেয় যমন মাণ করা 
যােব না, িঠক তমিন অ মান মাণ অথাৎ যিু -তক িদেয় কান িদন আ ােক মািণত করা যােব 
না। বলা হয় যু -তক িদেয় য ভগবােনর অি  মাণেক িস  কের দওয়া হয় সই ভগবান কান 
ভগবানই নন। ত  মাণ, অ মান মাণ িদেয় যিদ আ া বা ভগবানেক বঝুেতই না পাির তাহেল 
জানেবা কী কের? কন! শ  মাণ িদেয় জানেত হেব! ঋিষেদর কথা আমােদর মানেত হেব। আ ােক 
তারঁা বােধ বাধ কেরেছন। আ া হেলন তঃিস , িতিন িনেজই িনেজর মাণ। আপিন বলেত পােরন 
ঠা র তা মা কালীেক দশন করেতন। িঠকই বলেছন, তেব আমরা যভােব বাতল, াশ দখিছ, মা 
কালী িক সইভােব ঠা েরর সামেন এেস দািঁড়েয় যেতন? কখনই না, ঠা রও বােধ বাধ করেতন। 
কারণ আ ােক একমা  আ াই বাধ করেত পােরন। ঋিষরাও বােধ বাধ কেরেছন। সইজ  বদাে  
ঋিষেদর এই অ ভিূতেক বলা হয় অপেরা া ভিূত। কারণ যটা ত  নয় সটা পেরা  হেব, এবার 
পেরাে র উে া অপেরা । কউ যিদ বেল আিম এ েলা িব াস করেবা কী কের? তােকও বলা হেব 
‘তিুম সাধনােত নেম পড়, নামার পর ঋিষরা যা যা কেরেছন তিুমও িঠক তাই কের যাও, এরপর 
তামার যখন ান হেব তখন তামারও িব াস হেব’। 

 

 আমরা যা িকছু জানিছ, বঝুিছ, ধারণা করিছ মেন করিছ এ েলা বিু  িদেয় হয়, িক  িঠক িঠক 
জানা আ া িদেয়ই হয়। বিু র পছেন য চত  স া আেছন িতিনই একমা  সব িকছু জােনন, িতিনই 
একমা  া। আমরা হলাম  আ া,  আ া ছাড়া আমরা িকছুই না, তাই আমরা মেন কির আিম 
াধীন। আিম যা খুিশ করেত পাির, পেুরা জগৎ আমার মুেঠার মেধ । িক  আমােদর এই আ া জিড়েয় 

আেছ বিু র সে । যমিন স িবরাট িকছু করেত যায় তমিন বিু  তােক আটেক দয়। তাহেল যত 
আ ানী আেছন তারঁা সবাই িক ামী িবেবকানে র মত কাজ করেত পারেবন? ামীজীর মত কখনই 
তারঁা করেত পারেবন না, স বই নয়। কারণ তােঁদর মি েক বা া বয়েস ওই ভােব িনং দওয়া 
হয়িন। কাচঁ কাচঁই, ছাট কাচঁও কাচঁ আবার বড় কাচঁও কাচঁ। সেূযর িতিব  যখন বড় কােঁচ পড়েব 
তখন য িতিব  পড়েব স একই সেূযর িতিব  ছাট কােঁচও পড়েব, েটা কােঁচ একই সযূেক দখা 
যােব। িক  যমিন আপিন কােঁচর আয়তন িদেয় সযূেক মাপেত যােবন তখন েটা আলাদা হেয় যােব। 
যখন বিু র দিৃ েত দখেবন তখন লাট ুআর নেরন আলাদা, িক  যমিন ােনর দিৃ েত দখেবন তখন 
জনই সমান। একটা ঘেরর দওয়ােল একশটা আয়না লাগােনা আেছ, ওই ঘের ঢুকেল সব কিট 

আয়নােত আমারই ছিব িতফিলত হেব, িক  আয়নার উপর িনভর করেব আমার ছিবটা কমন। ছিবর 
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দিৃ েত সব আয়না সমান, িক  ছিবটা কমন দখাে  সটা আয়নার আকার আর কােঁচর ণগত মােনর 
উপর িনভর করেব। ঠা রেক যিদ কউ িজে স কের ‘িক মশাই! ইংরাজী-িটংরাজী জানা আেছ’? 
‘আট দশটা শ  জানা আেছ, এর বাইের িকছু জানা নই’। ‘আর সং তৃ জানা আেছ’? ‘আিম তা 
কথামৃেত বেলই িদেয়িছ সং তৃ নাই বা জানলাম’। অবতার হান আর যই হান, ভাষার ান অজন 
করেত হেল আপনােক ভাষা ঘেশ মেজ িশখেত হেব। তেব এটা িঠকই, ঠা র যিদ ইংরাজী ভাষা শখা 

 করেতন তখন আমােদর থেকও অেনক ভােলা আর তাড়াতািড় ইংরাজী ভাষা র  করেত পারেতন। 
িক  সটা আলাদা কথা। এখােন আমরা যমনিট আেছন সটােক তমনিট িনেয়ই আেলাচনা করিছ। 
আমার আপনার সবার একই অব া। যমিন বিু  িদেয় দখেত যােবা তখন অেনক সীমাব তা এেস 
যােব। যমিন আ ার দিৃ  িদেয় দখেব তখন সই অন েকই দখব।  
 

ামীজী যখন বলেছন all knowledge is within you, all power is within you, 
তখন িতিন আ ার দিৃ েতই বলেছন। িক  আমরা তা অেনক িকছুই জািন না, অেনক িকছু করার 
ইে  থাকেলও করেত পাির না। কারণ সম া হল আ া আর বিু  জিড়েয় রেয়েছ। মন যখন একটু 
অ মুখী হেত থােক তখন মেন হয় আিম সব কের িনেত পারেবা, যমিন বিহমুখী হয় তখনই িনেজর 
সীমাব তার কােছ িনেজেক অসহায় মেন হয়। দওয়ােলর মাঝখান িদেয় চেল যাওয়ার মতা নই, 
বািড়র লাক কথা শােন না, অিফেসর ব   গালাগাল িদে , তখন মেন হয় all knowledge is 
within you, all power is within you কাথায়? িক  বা িবকই আেছ। ামীজী কান উৎসাহ 
দওয়ার জ , আমােদর ভতের উ ীপনা জাগাবার জ  এই কথা বলেছন না, বা িবকই আেছ।  

 

 এত কথা বলার পর বলেছন – তদথ এব দৃ া া।।২১।।  এই য িব া  কৃিত 
েপ আেছ, এই কৃিত পু েষর ভােগর জ । আেগ বলা হল কৃিত কন আেছ। বলেছন ভাগ আর 

অপবেগর জ । চত  স া যখনই পু েষর কােছ আেস তখন স কৃিতর সে  এক হেয় যায়। 
কৃিতর জােল যখন আটকা পেড় যায় তখন থেম কৃিত তােক িদেয় ভাগ কিরেয় নয়। নাচঘের 
গেল নতকী থেম তার মেনামু কারী নতৃ  দিখেয় তােক মািহত কের দেব, দড় ঘ টা পর নতৃ  
শষ হেয় গেল নাচঘর থেক বার কের দেব। এখােন কৃিত িনেজ থেক কাউেক বার কের দেব না, 
চত  স া যখন বলেব ‘ তামার নাচ দেখ আমার মেন ভের গেছ, আিম আর দৃ  দখেত চাই না’, 
তখনই কৃিত পু েষর কাছ থেক সের আসেব। িক  কৃিত অত সহেজ ছেড় দয় না, এরপর কৃিত 
আেরক ধরেণর খলা  কের দেব, সটা শষ হেয় অ  ধরেণর খলা িনেয় আসেব। ঠা র খুব 

র বলেছন, বা া যখন কােঁদ মা তার মুেখ একটা চসুিন ধিরেয় দয়। বা া যখন চসুিন ফেল 
িচৎকার কের কাদঁেত  কের তখন মা দরকার পড়েল উ ন থেক হািড় নািমেয় দৗেড় এেস বা ােক 
কােল নয়। এটা হল ভি  পেথর বণনা। যাগ পেথও একই িজিনষ হয়, যখন চত  স া বা 
পু েষর কৃিতর রােজ র কান িকছুেকই আর ভােলা লােগ না, তখন স কৃিতর এলাকা বাইের 
যাওয়ার চ া কের অপবেগর িদেক এিগেয় যায়।  
 

এখােন বলেছন িযিন া িতিন দৃ  থেক আলাদা। িযিন া িতিনই তারঁ দৃ েক আেলা 
িদেয় যাে ন। যখােন আেলা সখােনই আমােদর দিৃ  যায়, অ কারেক আমরা কখনই দখেত যাই 
না। িক  পু ষ আর কৃিতর ে  মজার কা  – কৃিত ঘন অ কার, অ কারেক দখার জ  চাই 
আেলা, সই আেলার ব ব া কের িদে ন া িনেজই। কৃিতর িনেজর কান কাশ নই, যিদও 
আমরা বলিছ কৃিতর স , রেজা ও তেমা এই িতনেট ণ। সে র কাজ হল কাশ, িক  এই কাশ 
তার িনেজর নয়। আ া যখন কৃিতর কােছ চেল আেস তখন স আেলািকত হেয় ওেঠ। আেলািকত 
কৃিতেক দেখই পু ষ মু । আরও পিরহােসর ব াপার হল – ঐ অ কারেক দেখ া মু  হেয় 

যায়।  ীকৃ  রাজা িক  তারঁ ব  ু দামা খুব গরীব আর অিত সাধারণ লাক। ীকৃ  িকছু স দ 
দামার কােছ পািঠেয় িদেলন। এরপর ীকৃ  একিদন দামার বািড়েত গেছন, সখােন দামার ঐ য 
দেখ মু  হেয় ীকৃ  ব ু দামােক বলেছন ‘আের বা া! দামা তিুম কেরছ িক! তামার এেতা 
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স দ, এটা তামার, ওটা তামার, এই াসাদটা তামার’! আমােদরও িঠক এই অব া। দামার য 
স দ ও ঐ য দেখ ীকৃ  হতবাক হেয় গেছন সই ঐ য তাঁর অন  ঐ েযর অিত ু  কণা মা , 
উপর  এই স দ দামােক িতিনই িদেয়েছন অথচ ীকৃ  অবাক হেয় বলেছন – দামা! তামার 
এেতা ঐ য! আমরাও জগতেক দেখ মু  হেয় যাই। এই জগেতর িত আমােদর চ  আকষণ, িক  
জািন না য, আমােদর আকিষত করার জগেতর য এত মতা তা আমার কাছ থেকই জগৎ পেয়েছ।  

 

কৃিতর এখােন কান উে ই নই। যিদ িজে স করা হয় মানব জীবেনর কী উে , িহ  
ধেম এর একটাই উ র, কান উে  নই। িক  ি ান, জ দী বা মুসলমান ধেম উে  আেছ। 
উে  কখন থােক? যখন কান কায করা হয় তখন তার একটা ফেলর দরকার। বািড় থেক বিরেয় 
বােস উঠলাম, বােসর ক া র আমােক আমার গ ব ল িজে স করেব। কায যখন করা হয় তখন সই 
কােযর কান না কান উে  থােক। এখন ভগবান যিদ সিৃ  কের থােকন তাহেল তারঁ সিৃ  করার 
পছেন একটা উে  থাকেব। যিদ কান উে  থােক তাহেল মানবজাতী যেহত ু সিৃ র অ  
সইেহত ুতারও উে  হেব। িক  িহ েদর কান শা ই বলেছ না য, ভগবান একিদন সব িকছু সিৃ  
কের িদেলন। উে টা তাই ি ানেদর জ , মুসলমানেদর জ । কারণ এরা বেল ভগবান একিদন 
সিৃ  করেলন। িক  আমােদর মেত সিৃ  িনেজর মত চলেছ। আমােদর এখােন তাই জীবেনর সাথকতার 
কথা বলা হয়। সিৃ েত তিুম একটা মানব শরীর পেয়ছ। যিদ মানব শরীর না পেয় গাধার শরীর পেত 
তাহেল গাধার জীবেনর সাথকতা যটা সই সাথকতাই তিুম পরূণ করেত থাকেত। গাধার সাথকতা 
িকেস? অপেরর বাঝা বহন করােত। ঘাড়ার সাথকতা হল মা ষেক িপেঠ িনেয় দৗড়ান। ঠা র যখন 
মানবজীবেনর উে ে র কথা বলেছন বা আমােদর শা  য কথা বলেছ, তখন িক  একটা লে  
পৗছঁােনােক িনেয় বলা হে  না, এখােন সাথকতার কথাই বলেছন। এই শরীর িদেয় অেনক িকছুই করা 
যেত পাের। একটা গাধা বািড়েত রেখ অেনক িকছুই গাধােক িদেয় করােনা যেত পাির। য কাজই 
করাই না কন িঠক িঠক সাথকতা হেব যিদ গাধােক িদেয় বাঝা বহান যায়। মানব দেহর িবেশষ  
হল বিু , বিু র িবকাশ একমা  মানব দেহই স ব। আর এই বিু র িবেশষ  হল, বুি  ঈ র িচ ন 
করেত পাের আর আ ান লাভ করেত পাের। ঠা র য বলেছন মানবজীবেনর উে  ঈ র দশন, 
সটা এই অেথই বলেছন। য বিু  িদেয় আ ান লাভ বা পরমাথ িসি  হেত পাের, সই বিু েক যিদ 
কান কােজই না লাগাও তাহেল িকছুই হেব না, যমন আছ তমনই থাকেব। বাজাের িগেয় আমরা 
খাজঁ কির কম দােম বশী ভােলা িজিনষ কাথায় পাওয়া যায়। আমরা এই লভ মানবজীবন পেয়িছ। 
এই জীবন িদেয় খাওয়া-পড়া, ভাগ করা সবই করেত পাির। ভাগ আমরা িকেসর করিছ? কৃিতরই 
ভাগ করিছ। িক  কৃিতর এখােন কান দায় নই, কৃিত ধ ু ভাগ া। কৃিত হল বা ােদর খলনার 
মত, ব াটাির িদেয় িদেল খলনা েলা লাফােত  কের, ব াটাির খুেল িদেল িবর হেয় পেড় থােক। 
কৃিত িঠক তাই। আমরা আিছ বেল কৃিত নাচ করেছ।     

 

 কৃিত জড়, মােন এই িব াে  যত ব  আেছ সবই জড়, অেচতন আর পু ষই একমা  
চত । কৃিত আর চত  এই েটা যােগর পিরভাষা মা । পরবিত কােল এই পু ষ আর কৃিতেক 
নারী ও পু ষ বািনেয় িদেয় বলেছ িশব ও শি । এখােন রাজেযােগ িশব ও শি  বলেব না, এখােন 
িশব ও শি র সংেযাগেক বলেব িচ ড় ি  – পু েষর িচৎ আর কৃিত জেড়র সে  সংেযাগ হেয় 
দাড়ঁাে  িচ ড় ি । এসব ত  কথা সাধারণ লাকেদর বাঝান খুব মুি ল। তাই ওনারা এত িকছু না 
বেল ধ ুবেল িদেলন ‘দ ােখা বাপ,ু উিন হেলন িশব আর উিনই আসল। িশব আেছন বেলই মা কালী 
আেছন। িতিন নাচেছন তা নাচেছনই, আর িশব শব হেয় পেড় আেছন। িশব িকছুই কেরন না, তাই 
িতিন েয় আেছন’। পু ষ িক কেরন? িকছুই কেরন না। কৃিত িক কের? নাচ দখায়। এটাই 
বাঝাবার জ  দিখেয় িদে ন িশব েয় আেছন আর িশেবর উপর কালী তা ব নতৃ  কের যাে ন। 
কালী কন নতৃ  করেছন, কননা পু ষ িনি য়, অথচ পু ষ না থাকেল কৃিত িকছুই না, সইজ  এই 
ভাবটােক তীক করেছ িশব যন শব হেয় পেড় আেছন। এটাই তা যাগ দশেনর মূল কথা।  
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 সবার মেধ  মুি র অ ভব যমন আেছ তমিন ব েনর অ ভবও আেছ। কারণ সম  মা েষর 
মেধ , মিহলা হাক আর ছেলই হাক, যইই হাক না কন সবারই মেধ  সই িনত -বু - -মু  
আ াই িবদ মান এবং সই আ েনর অ ভিূত আমরা সবাই কান না কান ভােব সব সময় পেত 
থািক। আমরা ভাবতই মু  কারণ আমােদর মেধ  সই আ া ভিূত রেয়েছ। িক  সই আ া 
আমােদর বিু র সােথ, শরীেরর সােথ এক হেয় রেয়েছ। শরীেরর আবার যমন অেনক রকম 
িতব কতা আেছ তমিন চুর সীমাব তাও আেছ। কউ ইে  করেলই দওয়ােলর মাঝখান িদেয় 

চেল যেত পারেব না। িত পেদ পেদ শরীর, মন, ইি েয়র সীমাব তার ব াপাের আমরা ভােলা 
ভােবই অবিহত হি । ভতের িযিন আ া আেছন তারঁ য ীণ আওয়াজ, সই আওয়াজ থেকই 
বঝুেত পাির আমােদর ব ন আেছ আবার আমােদর মুি ও আেছ। িক  যখনই এই ু  আিমেক িব ার 
করেত থাকব তখনই ধীের ধীের মেন হেত থাকেব যা িকছু দখিছ সবই কৃিতর খলা, তখন আমােদর 
মেধ  মুি র ৃহা জাগেত থাকেব। যত ণ শরীর, মন, বিু  এ িলর মেধ  আব  থাকব তত ণ 
মুি র হৃা জাগার কান ই হেত পােরনা। থম বাধা আেস ত া া থেক, যখন কউ এই 
ত া ার বাধােক অিত ম কের নেব, তখন অবাক হেয় ধ ুভাবেব – আের! এই নাংরা শরীরটার 
মেধ  আিম আব  হেয় আিছ! ত া ােক িনয় ণ করার মতা এেস যাওয়া মােন সম  া  হােতর 
মুেঠায় চেল এল। এখন স এই পাচঁটা ত া ার মািলক হেয় গেছ, তার মেন যা যা ইে র উদয় হেব 
সব ই াই ত িুণ স পরূণ কের িনেত পারেব। কারণ স এখন জেন গেছ, এই য া  দখিছ 
এই া  তা ত া ারই যত কারসািজ। তাই এখন যাগী যা িকছু ই া করেবন তাই এেস যােব, এ 
ধরেণর মতা যাগীেদর সিত  সিত ই হেয় থােক। তেব যাগীরা এই ধরেণর মতার খলা দখােত 
যান না, কৃিত কৃিতর মত চলেছ, কন আিম এর মেধ  হ ে প করেত যাব। 
 

ঠা র খুব র কের বলেছন – য  বািড়র কতা ভাড়ঁােরর কাজ কম দখার জ  একজনেক 
দায়ী  িদেয়েছ। ভাঁড়ারী যখন ভাঁড়ােরর ভার িনেয় িনল, তখন মািলেকর কােছ এেস যিদ কউ িকছু 
চায় তখন মািলক বেল দয় ভাঁড়াের একজন আেছ তার কােছ চেয় নাও। স কতা, ভাঁড়াের এখন 
একজন রেয়েছন, িতিন এখন তার কােজ হ ে প করেত যােবন না। িঠক সই রকম কৃিতর িনয়মেক 
দখােশানার জ  কৃিতই আেছ, যাগী এখন কৃিতরও ওপের, ইে  করেল িতিন কৃিতর কােজ 
হ ে প করেত পােরন, িক  িতিন তা কেরন না। কারণ একজনেক মতা দওয়া আেছ, সখােন 
আেরক জেনর হ ে পটা অেশাভনীয় হেয় যায়। কখন সখন য কেরন না তা নয়, ঠা েরর জীবেন 
আেছ, িতিন কাশীপেুর অ  হেয় িবছানায় পেড় আেছন, নীেচর ঘের ী ীমা বেস কাজ করেছন, হঠাৎ 
দেখন ঠা র িসঁিড় িদেয় তীর বেগ নেম চেল গেলন। িকছু ণ পের আবার তীর বেগ িসঁিড় িদেয় 
ওপের উেঠ িবছানায় েয় পড়েলন। ী ীমা ভাবেছন িযিন নড়েত পােরন না, একজেনর সাহায  ছাড়া 
িযিন িবছানায় এপাশ ওপাশ করেত পােরন না, িতিন িক কের এইভােব িসঁিড় িদেয় একবার নেম 
দৗেড় গেলন আবার তীর বেগ িসঁিড় িদেয় উপের উঠেলন। ী ীমা িজে স করােত ঠা র বলেছন – 
খবর পলাম ছেলরা আজেক রাে  খজুর গােছর রস খােব। িক  দখলাম ওই গােছর তলায় এক 
কাল সপ রেয়েছ, দংশন করেলই শষ, সইজ  ওেক তািড়েয় িদেয় এলাম। কৃিতর িনয়ম বলেছ, 
ওখােন সাপ আেছ, সােপর য িবষ, দংশন করেল সই িবেষর ভােব তিুম মারা যােব। িক  কাশীপরু 
উদ ানবাটীেত কৃিতরও মািলক বেস আেছন। কৃিতর িনয়েম তারঁ শরীর এখন ভে  িবছানায় পেড় 
রেয়েছ িক  অ  শরীেরর জ  কৃিতেত য িনয়ম করা আেছ সই িনয়েম হ ে প কের একটা  
শরীর দাড়ঁ কিরেয় সাপটােক সিরেয় িদেয় এেলন। িবেশষ িবেশষ ে  িকছু কারেণ কৃিতর িনয়েমও 
হ ে প করা যায়। ঠা র যিদ ইে  করেতন তাহেল িতিন তারঁ ঐ রাগ  শরীরেক আেরা অেনক 

 সেতজ কের খুব সহেজই ধের রাখেত পারেতন। িক  এনারা কথায় কথায় কৃিতর িনয়েমর মেধ  
সব ব াপাের মাথা গলােত যান না।  
 

 িক  যােদর যাগশি  আেছ, কািমনী-কা েন যিদ একবার তােদর মন নেম যায় তাহেল 
ওখােনই সব যাগশি  ন  হেয় যােব। ইি য় ভােগর কােজ যখনই এই শি েক ব বহার করেত নেম 



227 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

যােব তখনই স কৃিতর ফােঁদ পেড় গল, যাগশি ও আর কাজ করেব না। মন জগেতর মেধ  
ছিড়েয় গেল ত া ার অব া থেক তার মনটা নেম যােব। ঠা েরর আেগ া ণীর এক জন িশ  
িছল, তারও এই ধরেণর িকছু যৗিগক শি  িছল, স অদৃ  হেয় চলােফরা করেত পারত। িক  স 
িনেজর ইি য় লালসার চিরতাথ করেত যাগশি েক ব বহার করার ফেল আে  আে  ীণ হেত হেত 
শেষ তার পেুরা যাগশি টাই চেল যায়।  

 

 এরপের বলেছন কতৃাথং িত ন মপ ন ং তদ সাধারণ াৎ।।২২।। এই সেূ  এেস 
যাগ বদা  থেক আলাদা হেয় যায়। যাগ বলেছ কৃতাথং িত ন  , িযিন কৃতাথ হেয় গেছন, কৃতাথ 
মােন যারঁ আ ান হেয় গেছ, িযিন চত  স ােত িতি ত হেয় গেছন, তারঁ জ  কৃিত ন  হেয় 
গল। ঠা র খুব র উপমা িদেয় বলেছন, এক ব পী বােঘর মুেখাস পেড় সবাইেক ভয় দখাে । 
একজন তােক িচেন ফেলেছ, ‘আের! তইু তা আমােদর হির’! য মুেখাস পেড় ভয় দখাি ল স 
আর তােক ভয় দখােব না। এবার অ েদর ভয় দখােত চেল যােব। এখােনও তাই, িযিন আ ান 
লাভ কেরেছন তারঁ কােছ কৃিতর খলা শষ। িক  বািকেদর কােছ কৃিত খলা চলেত থাকেব। 
আমার জ  আপনারা সবাই কৃিত আর আপনােদর সবার জ  আিমই কৃিত। িক  আমার ভতের 
িযিন পু ষ চত  স া আেছন, সই চত  স া আপনার ভতেরও আেছন। িক  বদা  বেল আ া 
ছাড়া িকছু নই, িতিনই ধ ুআেছন। যাগ িক  এই কথা বলেব না। যাগ বলেব েত কিট জীেবর 
পু ষ আলাদা আলাদা, তাই পু েষর সংখ া অন । আমার ভতের িযিন পু ষ আেছন আর আপনার 
ভতের য পু ষ আেছন তারঁা আলাদা। ফেল আিম যিদ কৃতাথ হেয় যাই, যমন ঠা র, ামীজী, লাটু 
মহারাজ এনারা সবাই কৃতাথ হেয় গেছন, তারঁা সবাই মু , তােঁদর কােছ কৃিতর কান খলা নই, 
িক  বািকেদর কােছ থাকেব। ামীজী িনেজর জীবেনর একটা ঘটনা বলেছন, তখন রাজ ােনর িদেক 
ামীজী িছেলন। রাজ জানলা িদেয় তাকােতই দখেতন দেূর একটা জলাশয় দখা যাে । একিদন 

হাটেত হাটেত তারঁ জল িপপাসা পেয়েছ। িতিন সই জলাশেয়র িদেক এেগাে ন। িক  িকছু পেরই 
দখেছন জলাশয়টা নই। তখন বঝুেলন এটাই মরীিচকা। পেরর িদন আবার দখেছন সই জলাশয়। 
িক  ামীজীেক সই জলাশয় আর ভালােত পারেছ না। কৃিতর ে ও িঠক তাই হয়। িযিন 
আ ান পেয় গেছন তারঁ তা শরীর চেল যায়িন, শরীর এখােনই রেয়েছ। তাতাপরুী তা 
দি েণ েরই িছেলন। িক  তারঁা বেুঝ িনেয়েছন কৃিতর িনজ তা বেল িকছু নই, আিমই এর মািলক। 
আিম যমনিট চাইব তমনিটই হেব। িক  আ ানীর আেশপােশ বািক লােকেদর কী হেব? িক আর 
হেব, নেরেনর িদিদমা নেরনেক বলেছন ‘নেরন! সবই তা হল, এবার তইু একটা িবেয় কের ন’। 
ামীজীর জ  মায়ার খলা শষ হেয় গেছ, কৃিতর খলা চেল গেছ, িক  তারঁ িদিদমার কােছ 
কৃিত ন  হয়িন। যােগর কােছ তাই পু েষর সংখ া অন , পু ষ কখন শষ হেব না, কৃিত 

একটাই। সইজ  সবাই যিদ মুি  পেয়ও যায় তােতও কৃিতর িকছু আসেব না। কারণ পু ষ অন , 
আর কৃিতর মেধ  পু ষ ফাসঁেতই থাকেব আর কৃিতর খলা চলেতই থাকেব। বদা  বেল পু েষর 
সংখ া অন  হয় না। এর উপর বদাে র অেনক যিু  আেছ। মূল কথা হল এই জায়গায় এেস বদা  
আর যাগ আলাদা হেয় যায়।  
 

পু ষ আর কিৃতর িমলেন জেনরই লাভ 
 িক  মুি র জ  কৃিতেকই বা এত িকছু করেত হয় কন? তখন বলেছন ািমশে াঃ 

েপাপলি েহতঃু সংেযাগঃ।।২৩।। এই য পু ষ আর কৃিতর সংেযাগ হয় আর যখন এই 
সংেযাগ কে  চেল যােব তখন স পু ষ আর কৃিতর আসল পেক জেন যােব। যমন হাওড়া 
ীেজর মাঝখােন এেস দাড়ঁােল এক িদেক হাওড়া শন কমন আর ওই িদেক বড়বাজারটা কমন 

 জানেত পারা যায়। পু ষ হেলন িনত - -বু -মু  ভাব। িতিন িনত , এটাই িতিন। , 
একবাের পিব , কৃিতর মেধ  এেস গেলও কান ধরেণর কািলমা তারঁ লােগ না। আর িতিন বু  মােন 
চত বান এবং মু । িক  পু ষ তারঁ িনেজর এই ভাবেক ভেুল যান। ভেুল িগেয় কৃিতর মেধ  
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িনেজেক হাতেড় বড়ায়। এর খুব সাধারণ উপমা, মা ছেলর মুেখর িদেক তািকেয় িনেজর ভােলা-ম  
সব িকছু ভেুল থােক। ছেল হয়েতা খুব অবাধ , উ ৃ ল, ছেলেক িনেয় মােয়র খুব ক ও হয় িক  
ছেলর মুেখর িদেক তািকেয় সব অ ায় মেন নয়। আিদবাসী মেয়রা সারা িদন ধের হাড়ভাঙা 
পির ম কের সব কাজ কের যায়, আর এেদর ামীরা সারািদন বেস বেস মদ খােব আর িবেকেল বািড় 
িফের বউেক পটােব। তবওু বউ তার ামীেক ছাড়েত পাের না। ছাড়েল আবার অেনক রকম সম া 
এেস যােব। এই য মাহ মায়া, যটা আমােদর জীবেনর িতিট ের দখেত পাই, আধ াি ক ের 
এটাই পু ষ আর কৃিতর িমলন। সাধারণ জীবেন মাহ মায়ােত পেড় িগেয় আমরা যমন িনেজেদর 
মযাদা ভেুল যাই, পু ষ ও কৃিতর সংেযােগ পু ষ তারঁ সব মযাদা ভেুল যায়। 
 

 আমােদর সাধারণ মেন  আেস সিৃ  কন? সিৃ র উে  িক? বদা  বেল দেব এর কান 
উ র নই, কারণ বদা  মেত সিৃ টাই মায়া। এক অিনবচনীয় শি  যখন চত  স ােক ঢেক ফেল 
তখন অেনক িকছু ভলিক দখােনা  হেয় যায়। এই অিনবচনীয় শি ও ভগবােনরই শি । চত ও 
ভগবােনর আবার জড় কৃিতটাও তারঁ। িক  সাংখ  আর যাগ তবাদ, তবাদ মােন যখােন েটা 
স ােক মেন নওয়া হয়। সাংখ  ও যাগদশেন েটা স া, চত  স া আর জড় স া। েটাই 
বা িবক স া। কউ কা র উপর িনভরশীল নয়। চত  যমন আেছ জড়ও তমন আেছ। আর সৃি  
যখােন হে  সখােনই িচ ড় ি , চত  আর জেড়র িমলন। সাংেখ র কােছ জড় িনত  আর চত ও 
িনত । চত  আর জড় যন েটা নদী, যারা পাশাপািশ বািহত হেয় চেলেছ। যখােন এই েটা 
নদীর সংেযাগ হয় সখােনই সিৃ । চলেত চলেত েটা নদী যখন আলাদা হেয় গল তখন সিৃ  ব  হেয় 
গল। এটাই অনািদ কাল থেক চলেছ আর অনািদ কাল চলেব। কন চলেছ? এর কারণ হল ািম 
সংেযাগঃ। এই সংেযােগ কৃিত িনেজর মতাটা বঝুেত পাের, আিম কত িকছু করেত পাির। আর 
পু ষও এেত িনেজর েপর ব াপাের জানেত পাের। জেনরই ফায়দা, সাংখ রা তাই বেল অ  
খ বৎ। অ  আর খে র যিদ িমলন হয়, তাহেল অ  খ েক কােঁধ বিসেয় নয় আর খ  অ েক পথ 
দখােত থােক। ফেল জেনই এক অপেরর সাহােয  িনেজর িনেজর গ ব  েল পৗেঁছ যেত পাের। 
িক  জন জনেক যিদ সাহায  না কের তাহেল জেনই যখান পেড় আেছ সখােনই পেড় থাকেব। 
সইজ  বলেছন কৃিত আর পু েষর যখন িমলন হয় তখন জেনই লাভবান হয়। কৃিত জানেত 
পাের আমার কত রকম মতা, আিম কত রকম প দখােত পাির। আর পু েষর লাভ, যখন তারঁ 
কবল  হেয় যায়। যখন পু েষর ান লাভ হেয় যায় তখন দেখ আের আিম সই  চত , আিম 
এত িদন কার পা ায় পেড়িছলাম! এটা অত  ভাগ  য পু ষ আর কৃিতর য িমলন এই িমলন 
স ণূ অিমল(mismatch), কা র সােথ কান িমল নই। কৃিত জােন পু েষর সে  আমার কান 
িমল নই, ওর সােথ আমার কান িদন িমলন হেব না।  
 

এই সেূ  বলেছন েপাপলি ঃ, এিটও যােগর এক িবিচ  িজিনষ। এখােন িক  যাগ বলেব 
না পু ষ কৃিতর ব েন এেলা কন। যাগ বা েব যমনিট আেছ তােক তমনিট হণ করেছ। তিুম িক 
বঝুেত পারেছা য তিুম ব েন আেছা? াঁ, বঝুেত পারিছ। ব  ! এখান থেকই  কের দাও। 
তামার দহ, মন, ইি য় যা িকছু দখেছা আর এেদর যত রকম খলা দখছ এ েলা কৃিত। আর এর 
ভতের িযিন চত  স া আেছন িতিন পু ষ। তামার এই দহিট পু ষ কৃিতর িমলন। এই িমলেনর 
ফেল কৃিত িনেজেক অ ভব করেত পাের। কী অ ভব কের? কৃিতর িনেজর কী মতা আেছ সটাই 
অ ভব কের। কৃিতর কী মতা আেছ? এই দহ িদেয় কত িক হেত পাের আর এই দহ ও ইি য় 
িদেয় জগৎেক কত রকম ভােব জানা যেত পাের এই মতাটা কৃিত দখােত পাের। কৃিত তত ণই 
িনেজর মতা দখােত পাের যত ণ তার সে  পু ষ আেছ। আর প উপলি র য কথা বলেছন, 
যাগ বলেছন কৃিতর মাধ ম ও সাহায  না পেল পু ষ কখনই প উপলি  করেত পারেব না। 

  

এখােন েটা অথ আেছ। একটা হল অিবদ ার দ ণ পু ষ ও কৃিতর িমলন হেয় গেছ। 
জেনর ভাবই আলাদা। কৃিতর সােথ য পু েষর িমলন হয় অিবদ া হতইু এই িমলন। পু ষ 
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িনেজর প ভেুল যায়, এটাই পু েষর অিবদ া। পু ষ িনেজেক ভেুল গেছ। িক  যখন পু ষ তারঁ 
পেক জানেত চায় তখন তােঁক কৃিতর সাহােয ই জানেত হেব। কীভােব জানেত পাের? নিত নিত 

কের, আিম দহ নই, আিম ইি য় নই, আিম মন নই। এইভােব নিত নিত কের যখােন পৗছঁায় 
সটাই তারঁ প। আমার য এই দহ, এই দেহর পছেন এক িবরাট স া আেছ, সটাই কৃিত। 
আিম বা েব ক, এই িচ ন িযিন করেছন িতিনই পু ষ। পু ষ আর কৃিতর সংেযােগর ফেল এই লূ 
শরীর এেসেছ। আসেল এেসেছ মােন িক, দহ তা অনবরত পা াে । আিম গতকাল যা খাদ ব  
আহার কেরিছ সটাই আজ র  হেয় আমার শরীেরর বািহত হে । িকছু িদন আেগ যটা র  িছল 
সটাই আজেক পশী, হাড়, ম া হেয় গেছ। পেুরা িব া  যন পদােথর মহা সমু । এই সমুে র 
মেধ  পু ষ আেছন বেল িব াে  অিবরত শরীর তরী হেয় চেলেছ। পদােথর এই মহাসমুে র 
উে  েটা – একটা উে  হল িযিন পু ষ িতিন যােত িনেজর প ান লাভ করেত পােরন। 
ি তীয় উে  হল কৃিত, িযিন ভাগ া, তারঁ যত রকম মতা আেছ সটা দখােনা।      
 

পু ষ ও কিৃতর সংেযােগর হত ু
এই সংেযােগর হত ু িক? বলেছন ত  হতরুিবদ া।।২৪।।। যােগর অিবদ া আবার 

বদাে র অিবদ ার সে  িমেল যায়। অিবদ া, অ ানই পু ষ কৃিতর সংেযােগর হত।ু আমরা জািননা 
অ ান কাথা থেক আেস, অিবদ া কাথা থেক আেস, এটাই রহ । আমােদর কােছ এখন অিবদ া, 
মায়া, কৃিত, শি  সব িকছুেক এক কের দওয়া হেয়েছ। িক  াচীন কােল এই শ িলেক আলাদা 
আলাদা কের ব বহার করা হত। কৃিত জড়, অিবদ া হত।ু িকেসর হত?ু অিবদ াই পু ষেক কৃিতর 
সে  এক কের িদে । এই িনেয় সাংখ  এক রকেমর ব াখ া দেব আবার যাগ অ  ভােব ব াখ া 
করেব। িক  যাগ আেরা উ ত িব ান। আবার বদা  যােগর থেক আেরা উ ত িব ান। যাগ য 
প িতেত চেল সই প িতেত চলেত চলেত একটা জায়গায় িগেয় সম া আসেব। আবার বদা  
যভােব িনেয় যায়, সই ধারােত গেল অ  ধরেণর সম া আসেব, িক  বদাে র সম া অেনক কম 
হয়। কারণ যাগ পু ষ আর কৃিত েটােকই সত  বেল মেন করেছ। িক  বদাে  কৃিত হল মায়া বা 
িমথ া আর অিবদ ার সােথ কৃিতেক জুেড় দওয়া হেয়েছ। বদাে র এই ত িট দশেনর ে  অেনক 
িকছুেক সহজ কের দয়। ঐ জায়গায় সিত কােরর িক হেয় থােক কউ জােন না, আর িযিন জােনন 
িতিন আবার সটােক ব াখ া কের বাঝােত পােরন না। আমরা এখােন কত সহজ কের বেল িদি  য 
এইভােব পু ষ আর কৃিতর সংেযাগ হয়, এইভােব চলেল মুি  হয়, িক  আমরা জািনই না মুি  হেল 
িক হয়। অথচ যাঁরা জােনন তারঁাও বলেত পােরন না। ফেল কউ জানেতই পােরন না পু ষ কন 
কৃিতর সে  িনেজেক এক কের ফেল। এখােন সাংেখ র কান উ র নই। যাগ সাংখ  থেক একট ু

এিগেয় এেস বলেছ – ত  হতরুিবদ া। পু ষ আর কৃিতর সংেযােগ অিবদ াই মূল কারণ। 
যাগদশনেক যিদও পণূা  শা  বলা হয়, সব িকছুেক যাগ যিদও ব াখ া কের িদে  িক  তা সে ও 
যিদ িজে স করা হয় – অিবদ াটা িক? যােগর কােছ এই ে র কান উ র নই, তাই যাগশাে ও 
অেনক ফাকঁ দখা যায়। সইজ  শ রাচাযও যােগর অেনক িকছুেতই আপি  কেরেছন। অ  িদেক 
কৃিতর য িতনেট েণর কথা বলা হেয়েছ সটা যাগও মানেছ আবার অৈ ত বদা ও মানেছ। 
বদা ও মােন কৃিত ভাগ কিরেয় কিরেয় পু ষেক মুি র িদেক িনেয় যায়। 

 

বদাে  একটা কথা বলা হয়, অ েত যা আেছ িব াে  তাই আেছ। আমার আপনার 
শরীেরর মেধ  যা িকছু হে  পেুরা িব াে  সই একই িজিনষ হেয় চেলেছ। আমরা য িনেজর 
শরীর, মেনর সে  এক কের রেখিছ, অিবদ ার কারেণই এক কের রেখিছ। আমরা সব সময় ‘আিম’ 
আর ‘আমার’ ‘আমার’ কের চেলিছ। য অিফেস কাজ কির সখােন বিল ‘এটা আমার অিফস’, ‘ইিন 
আমার ব  ’। ‘আমার বািড়’, ‘আমার গািড়’, ‘আিম বড়েলাক’, ‘আিম িবদ ান’, ‘আিম মুখ’, এই য 
সবাই ‘আিম’ ‘আিম’ ‘আমার’ ‘আমার’ কের যাে  এটাই অিবদ া। আমরা আমােদর প ভেুল 
গিছ। এটা গল ব ি র ের, সমি র েরও একই িজিনষ হয়। সমি র ের পু ষ আর কৃিতর য 
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সংেযাগ, এই সংেযােগর হত ুঅিবদ া। কৃিত সােথ সংেযাগ হেয় গেল পু ষ কৃিতর পা ায় পেড় 
অন  কাল ঘুরেত থাকেব যত ণ না তার বরাগ  আসেছ। বরাগ  মােন কৃিতর খলা দখেত দখেত 
পু েষর মেধ  িবরি  এেস যায়, িবরি  এেস গেল এক সময় বলেত  কের ‘আর না বাপ ুঅেনক 
হেয়েছ’। ােক কত ক  কের িটিকট কেট আজেক য িসেনমাটা দখিছ। কাল আর ােক কন, 
কউ িটিকট কেট িদেলও দখেত ইে  করেব না। যিদও ি তীয় বার ব ু-বা বেদর পা ায় পেড় 
দেখ নয়, ততৃীয় বার স কান ভােবই আর ওই িসেনমা দখেত যােব না। তার মােন ওই িসেনমা 
থেক তার বরাগ  এেস গেছ।  

 

িজব   িসিরেজ একটা র গ  আেছ। একিট ছেল একটা মেয়র পা ায় পেড় গেছ। 
মেয়িট ছেলিটেক ফািঁসেয় রেখেছ। ছেলিটেক মেয়িটর কাছ থেক কান রকেম সরােত হেব। িজব   
িছল বািড়র চাকর িক  খুব বিু মান। ওেক সব বলা হল। চাকরিট বলল ‘আ া দখিছ’। একটা বড় 

া াম হেব, সখােন চাকরিট বেল িদেয়েছ য মেয়িট নািক খুব ভােলা গান কের। ছেলিটেক িদেয় 
মেয়িটেক বলােনা হেয়েছ তিুম যিদ অমুক গানিট কর খুব ভােলা হয়। অ  িদেক িজব   মেয়িটর 
আেগ পর পর িতনজনেক িদেয় ওই একই গান গাইেয়েছ। আেগ থেকই িতনজনেক আলাদা আলাদা 
কের বেল দওয়া হেয়েছ আপিন যিদ এই গানিট কেরন তাহেল াতৃম লী খুব খুিশ হেব। থম গায়ক 
এেসেছ, স এেস ওই গানিট কেরেছ। াতারা খুব খুশী হেয় জার হাততািল িদেয়েছ। ি তীয় গায়ক 
এেস একই গান কেরেছ, এবাের হাততািলটা একট ুকম পেড়েছ। ততৃীয় গায়ক এেস ওই একই গান 
কেরেছ, াতারা এবার গালাগাল িদেত  কেরেছ। চতুথ গায়ক িছল এই মেয়িট। তােক আেগই খুব 
কের উৎসাহ িদেয় বেল দওয়া হেয়েছ, এই গানিট যিদ কেরন তাহেল ার খুব খুিশ হেবন, এই সব 
বেল মেয়িটেক খুব তািতেয় দওয়া হেয়েছ। যমিন মেয়িট ওই একই গান করেত  কেরেছ, 

াতােদর থেক পচা টেমেটা ছঁুড়েত  কেরেছ। াতারা আর ধয রাখেত পােরিন। মেয়িট বলেছ 
এ েলা কী হে ! তখন মেয়িটেক বলা হেয়েছ ‘আপনার আেগ িতনজন এই একই গান গেয় গেছ’। 
‘তাহেল আমােক কন এই গান করেত বলা হল? ছেলিট িক আেগ জানেতা’? ‘ াঁ! একই গান 
িতনজন গাইেবন উিন জানেতন’। সে  সে  য ছেলিট ওর পছেন পছেন দৗড়াি ল, িবেয়র কথাও 
ায় হেয় িগেয়িছল, সটা তখনই ভেঙ িদল। ছেলিট িক  িকছু জানতই না য এত সব িকছু করা 

হেয়েছ। বাটলােরর এত বিু  য কায়দা কের জনেক আলাদা কের সিরেয় িদল। কীভােব সিরেয় িদল? 
একই িজিনেষর পনুরাবিৃ  কিরেয় কিরেয়। যখনই পু েষর ভােগর পনুরাবিৃ   হেয় যায় তখন 
পু েষর মেধ  িবরি  এেস যােব। সইজ  ঠা র বলেছন ছাটখােটা বাসনা েলা িমিটেয় িনেত হয়। 
বড় বাসনা হল কািমনী-কা ন। কািমনী-কা েনর পথ অত  িপি ল পথ। এর মেধ  পেড় গেল আর 
বরেনা যােব না।   

 

এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম য, আমরা যত ঃখ পাই, সব ঃেখর মূল একটাই, 
আর তা হল পু ষ- কৃিতর সংেযাগ। িক  এখােন সংেযাগ মােন আসি । িবিভ  দশেন এই শ েলা 
পাে  যায়। আমােদর ঃখ-কে র মূেল আসি । আিম একটা িজিনষেক চ  ভােলাবািস, সই 
িজিনষটা চেল গেল আিম ক  পাই। মা স ানেক চ  ভােলাবােস, স ান মারা গেল বা ছেড় চেল 
গেল মা কঁেদ ভাসায়। কঁেদ ভাসাে  কন? সংেযাগ হেয় গেছ। কার সােথ? স ােনর সােথ। মা 
স ােনর সােথ জুেড় গেছ। আসল সংেযাগটা হয় পু ষ আর কৃিতর। মহৎ হল সমি  বিু  আর 
ব ি েত ধ ুবিু  বলা হয়। যখন ব ি  ের কা র বিু র কথা বলা হয় তখন তােক বিু  বলেছ আর 
যখন িব াে র সমি  বিু র কথা বলা হয় তখন সই বিু েক দশেনর পিরভাষায় মহৎ বলেছন। 
িবেশষ কা র িত আমােদর য আকষণ, কা র িত য আমােদর র না ক ভাব, এটাই যখন 
পু েষর কৃিতর সে  হয় তখন সটােকই বলেছ সংেযাগ। এই সংেযােগর কারণ অিবদ া। কৃিতর 
সে  পু েষর কান স ক নই িক  স িনেজেক কৃিতর সে  জুেড় নয়। আমােদর জীবেনর যা িকছু 
ঃখ-কে র মূল হল আমরা সব িকছুর সে  জুেড় রেখিছ। ী, ামী, স ান, ব -ুবা বেদর সে  জুেড় 
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রেখিছ ক , িনেজর বািড়, স ি , টাকা-পয়সা, ব া  ব ােলে র সে  জুেড় রেখিছ ক , দেহর সে  
িনেজেক জুেড় রখিছ তাই ক , আমােদর মন ও বিু র সে  জুেড় রেখিছ তাই এত ক । 

  

িনেজর ভতর থেক ক  কখনই আেস না। একজেনর একটা আম বাগান আেছ। সই আম 
বাগােনর পােশ আেরকজেনরও একিট আেমর বাগান আেছ। িক  স িনেজর আম বাগান ছেড় পােশর 
আম বাগান থেক আম চিুর করেত গেছ। পােশর বাগােন এমনই কড়া পাহাড়ার ব ব া য ভতের 
ঢুকেলই ধরা পেড় যােব, আম পেড়েছ িক সে  সে  ধের নেব। ধের নওয়ার পর মািলক বলেব 
‘তিুম চিুর কের আম পেড়ছ এবার জিরমানা দাও’। ‘িক জিরমানা’? ‘বাগােনর সব আম গােছ জল 
আর সার দাও’। এবার জল ও সার িদেত িদেত তার িখেদ পেয় গেছ। িখেদ পেল িক খােব? 
বাগােন আম আেছ। আম খােব, আম খেত হেল গাছ থেক আম পাড়েত হেব, আম পাড়েত িগেয় 
আবার ধরা পড়েব। ধরা পড়েল আবার জিরমানা িদেত হেব। আরও জল িদে  আরও সার িদেয় 
যাে । কাজ করেত করেত আরও পির া  হেয় যাে , পির ম হওয়া মােন তােক এখন খেত হেব, 
কারণ িখেদ পেয় যােব। সই আমই আবার খেত যােব। ওই আম খেল আরও জিরমানা দাও। এখন 
স সারা জীবেনর মত তার গালাম হেয় পেড় থাকেব। গালামী থেক তার আর িন ার নই। 

 

আমােদর জীবেনও একই িজিনষ হেয় চেলেছ। আপিন হেলন সই  পু ষ, আপনার ভতের 
অন  ান আর অন  আন , িক  আপিন বলেছন আিম কৃিতর আন  পেত চাই। কৃিতর আন  
িনেত িগেয় আপিন ফেঁস যাে ন, জিরমানা িদেত িগেয় আরও কাজ করেত হে । ওই কাজ করেত 
িগেয় আবার একটু আন  দরকার। সই আন  যখন পেত যাে ন সে  সে  আপনােক আরও 
জিরমানা িদেত হে , আরও কাজ করেত থা ন। এইভােব হেয় হেয় আপিন এমন রব ায় জিড়েয় 
গেছন য অপেরর বাগােনর আম পেড় আপনােক ুধা িনবৃ  করেত হে । আর আপনার যত 
পির ম, খাটিন সব জিরমানা িদেতই চেল যাে । য লাকিট সারা মাস েন বােস ঝেুল ক  কের 
অিফেস িগেয় কাজ কের মােসর শষ ধরলাম প াশ হাজার টাকা মাইেন পাে । এই প াশ হাজার 
টাকা থেক স িনেজর জ  কতটা খরচ করেছ? মের কেট -িতন হাজার। আর বািক টাকা জিরমানা 
িদেতই চেল যাে । একটা বউ রেখেছ, তার জ  জিরমানা িদেত হে । বউ আেছ বেল ছেল- মেয় 
হেয়েছ, তার জ ও জিরমানা িদেত হে । সারা জীবন জিরমানা িদেতই থাকেছ। বেুড়া হেয় পনসান 
পাে , সটাও জিরমানা িদেতই চেল যাে । কান পথই নই য এর থেক বেরােত পারেব। পু ষ 
আর কৃিতর িঠক এই খলাই চলেছ। অিবদ াই একমা  এর কারণ। পু ষ জােন য আমার িনেজর 
বাগান আেছ, সখােন আিম াধীন ভােব যত খুিশ আম খেত পাির। িক  অ ানবশতঃ অপেরর 
বাগােনর িত নজর চেল গেছ। আর অপেরর বাগােন ঢুেকেছ িক ফেঁসেছ। পু ষ সৎ প, িচৎ প 
ও আন প – তারঁ ভতেরই অন  আন  সাগর িক  সই আন েক ছেড় কৃিতর মেধ  আন  
খঁুজেত িগেয় ফেঁস যাে  আর জিরমানা িদেয়ই চেলেছ।           
 

পু ষ ও কিৃতর সংেযাগ িছ  হেয় গেল যা হয় 
 িক  কান ভােব এই সংেযাগটা যিদ কেট যায় তখন কী হেব? পেরর সেূ  সটাই বলেছন – 
তদভাবাৎ সংেযাগাভােবা হানং ত েৃশঃ কবল ম।।২৫।। অ ানই অিবদ া। অিবদ া আেছ 
বেলই সংেযাগ আেছ, সংেযাগ আেছ বেলই কৃিতর মেধ  ফেঁস িগেয় কৃিতর এলাকায় ঘুরপাক 
খাি । কৃিতর এলাকায় থাকেল আমােদর মেধ  রাগ আর ষ আসেব। িকছু িজিনষেক পছ  করেবা 
আবার িকছু িজিনষেক অপছ  করেবা। যােক আমার পছ  তার িদেক আমােক এেগােত হেব, এেগান 
মােন আমােক কাজ করেত হেব। যােক অপছ  করিছ, তার থেক বিরেয় আসার জ  আমােক কাজ 
করেত হেব। তার মােন সেবেতই আমােদর কাজ করেত হেব। যত কাজ করব তত রাগ আর ষ 
বাড়েত থাকেব। রাগ আর ষ বাড়েলই আরও বিশ কাজ করেত হেব। এই িজিনষ চলেতই থাকেব 
কান িদন শষ হেব না। আিম যিদ ভেব থািক এইভােব আে  আে  একিদন আমার সম  কম য় 
হেয় যােব, তাহেল আিম িক  স ূণ ভলু ভাবনা িনেয় বেস আিছ। এইভােব কান িদন কম য় হেব 
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না। কারণ কম য় করেত িগেয় আমােক আবার কম করেত হেব। সই কম থেক আবার রাগ ও ষ 
সিৃ  হেব। তখন যাগ বলেব তামার সংেযাগটা আেগ কেট দাও। সংেযাগ কাটেত িগেয় দখিছ কাটা 
যাে  না, আ পেৃ  চে  রেয়েছ। ঠা র বলেছন জীব আ পেৃ  বাধঁা, তার উপর আবার ই পু মারা। 
পু ষ কৃিতর এলাকায় আে পেৃ  বাধঁা হেয় আেছ। কী িদেয় বাধঁা? অিবদ া িদেয় বাধঁা। অিবদ া 
মােন? পু ষ ধ ুভাবেছ আিম ব েন পেড় আিছ।  
 

আেরকিট মজার গ  আেছ, তােত ল েন একিট ছেলর চরু টাকা-পয়সা আেছ। ছেলিটর 
একজন সৎমা আেছ, সই সৎমা তােক চালায়। ছেলিটর বাবাও সৎমার অধীেন। বািড়র যত কমচারী 
সবাই সৎমার কথােত ওেঠ বেস। ছেলিট একিট মেয়েক ভােলােবেসেছ। সৎমা মেয়িটেক আবার 
পছ  কের না। ছেলিট একজেনর কােছ বিু  চেয়েছ। স ছেলিটেক বলেছ ‘তিুম এখান থেক 
প ািরেস চেল যাও’। ছেলিট বলেছ ‘সৎমা তা তাহেল আমােক শষ কের দেব’। য বিু  িদে  স 
বলেছ ‘আের ভাই! সৎমা থেক তামার সম া কাথায়! তামার টাকা-পয়সা কার কােছ আেছ’? ‘সব 
তা আমার কােছই আেছ, আমার নােম আলাদা এ কাউে ট রাখা আেছ’। ‘তাহেল তিুম এত ভয় পা  
কন’? ‘তাই তা! সারা জীবন আিম বঝুেত পািরিন আিম সৎমােক কন ভয় পাই’। পেরর িদনই স 
মেয়িটেক িনেয় প ািরস চেল গেছ। বািড়েত থাকেত থাকেত তার মাথায় ঢুেক গেছ সৎমাই আমার 
মালিকন, সৎমাই আমার সব িকছু করেব। অথচ ঠা দার সময় থেক চরু স ি  তার নােম আলাদা 
কের রাখা আেছ। যিদন আঠােরা বছর হেয় যােব স িনেজই সই স ি র মািলক হেয় যােব। এখন 
তার পিঁচশ বছর হেয় গেছ, পেুরা ব াে র টাকা তার নােম, স ি  তার হােত। িক  তার মাথায় ঢুেক 
আেছ সৎমাই সব। যিদন বেুঝ গল সিদন সে  সে  ল ন থেক বিরেয় প ািরস চেল গল। পু ষ 
য কৃিতর ব েন পেড় আেছ, ক তােক ব েন রেখেছ? কউ রােখিন, পেুরাটাই অিবদ া। তিুম মেন 
করছ ব েন পেড় আছ বেল ব েন আছ। এই সেূ ই ামীজীর একিট িবখ াত উি  পাই কৃিতর 
ভাব হইেত মু  হওয়াই আমােদর উে । ইহাই সকল ধেমর একমা  ল । আমরা তা পেুরাপিুর 
কৃিতর ারা ভািবত হেয় আেছ, জগৎ আমােদর বশীভূত কের রেখেছ।  

 

 বলেছন য মু েত অিবদ ার নাশ হেয় যােব সই মু েতই পু ষ আর কৃিতর সংেযাগটা িছ  
হেয় যােব। সংেযাগ িবি  হেয় গেল া আর দৃ  িচরিদেনর মত আলাদা হেয় যােব। সাংখ  দশন 
ও যাগদশন হল ঘার তবাদীেদর দশন, যখােন েটা স ােক মানা হয়। এেদর কােছ পু ষ আর 
কৃিত েটা আলাদা স া। জেনর সােথ কান স ক থাকার কথা নয়। িক  য কান কারেণই হাক 

ওরা জন িমেল যায়। এই য বলেছন অিবদ ার কারেণ পু ষ- কৃিতর িমলন হয়, িক  অিবদ ার এই 
কারণেক কান ভােবই ব াখ া করা যায় না। এটােকই যখন দাশিনক দিৃ েত ঘুিরেয় দেখ তখন বলেব 
‘ঈ র কনই বা সিৃ  কেরন’? অেনেক বলেবন তারঁ ই া। তারঁ ই া যখন বলেছ তখন এটা কান 
উ রই হেলা না, মােন আিম িকছু জািননা। অ  এক জায়গায় ামীজী বলেছন িহ রা এই জায়গােত 
খুবই সৎ। িহ রা শ জােল কান িকছুেক লেুকায় না, পির ার বেল দয় ‘আমার জানা নই এটা কন 
হয়’। সইজ  এনারা একটা শা ীয় পিরভাষা িদেয় রেখেছন, যার নাম অিবদ া বা মায়া। অিবদ া 
শ টা সাংখ েযােগর। অিবদ ােকই পের বদা  িনেয়েছ, িক  বদাে  অিবদ ার িঠক িঠক শ  হল 
মায়া। ঈ েরর মায়ার দ ণ অিবদ া এেস যায়, অিবদ া যখন চত  স ােক ঢেক দয় তখন চত  
স া িনেজেক জড় স ার সে  সংেযাগ কের নয়। সংেযাগ হেয় যাওয়ার পর েটার সে  এমনই মল 
হেয় যায় য জড়েক চতে র মত মেন হয়। এই ব াপারটা সরাসির আমােদর জীবেনও দখেত পাই, 
আমােদর মন, বিু েকই আমার চত  েপ ভািব। যার ফেল আমােদর সম  িচ া ভাবনা সব সময় 
মন বিু েক জিড়েয় থােক। এটাই অিবদ া। কারণ আসল চত  ভাব রেয়েছ পু েষর মেধ । পু ষ 
যখনই কৃিতর কােছ আেস তখন কৃিতেক মেন হয় যন স চত ময় হেয় গেছ। কৃিত এবার 
িনেজর মত চলেত  কের। আর পু ষ হেলন  চত , িক  কৃিতর সে  এমন জিড়েয় যায় য, 
কৃিতেত যা িকছু হয় স মেন কের আমারই হে । সিৃ  মােন এটাই।  
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ঠা র এর খুব র উপমা িদেয়েছন। উ েন হািড় চাপােনা আেছ, তােত আলু, পটল দওয়া 
আেছ। হািড়র জল গরম হেল আল ুপটল েলা লাফােত থােক। আল ুপটল ভাবেছ আমরা লাফাি । 
আসেল তলায় আ ন আেছ, আ েনর তােপ জল গরম হেয় ওঠানামা করেত থােক বেল আল ুপটলও 
লাফােত থােক। ইেলি ক া ফরমােরও একই িজিনষ হেয় থােক। সম  া ফরমাের যখােন এিস 
কাের ট পাওয়ার হাউস থেক আেস সখােন েটা কেয়ল থােক, াইমাির কেয়ল আর সেক াির 
কেয়ল। াইমাির কেয়েল ইেলি িসিট আেস। এিস কাের ট যখন াইমাির কেয়েল আসা যাওয়া করেত 
থােক তখন সখােন চৗ কীয় শি  তরী হয়। এর সােথ সেক াির কেয়েলর কান সংেযাগ নই, 
পেুরা আলাদা। িক  ওর চৗ কীয় শি  এর মেধ  এেস যায়, এেস যাওয়ার পর সখান থেক 
ইেলি িসিট তরী হেত থােক। ঘের ঘের য িব ৎ সরবরাহ হে  আমরা মেন করিছ থামাল থেক 
আসেছ, িক  থামাল থেক কখনই আসেছ না। থামাল থেক া ফরমাের য িব ৎ আসেছ সটা 
াইমাির কেয়েল এেস চৗ কীয় শি  তরী করেছ। সেক াির কেয়েলর সােথ াইমাির কেয়েলর 

মাঝখােন ফাকঁা জায়গা থাকা সে ও াইমাির কেয়েলর িব েতর চৗ কীয় শি  সেক াির কেয়লেকও 
চৗ কীয় শি েত পা িরত কের িদে । এেক বেল induce হওয়া। িঠক একই শ  সাংখ বাদীরাও 
বেল, চত  induce হেয় যায়। সা াই লাইেনর সােথ কান স ক নই। িব ৎ আসেছ াইমাির 
কেয়েল, িক  এত জার চৗ কীয় শি  তরী হয় য, সই চৗ কীয় শি  সেক াির কেয়েল া ফার 
হেয় যায়। চৗ কীয় শি  ওঠা নামা করেছ বেল ইেলি িসিট তরী হে । সই ইেলি িসিট ঘের ঘের 
চেল আসেছ। আমরা মেন করিছ থামাল া ট থেক আসেছ। আমােদর িব ৎেতা আসেছ া ফরমার 
থেক, এর সােথ থামােলর কান স ক নই। তাহেল থামাল া ট ব  হেয় গেল িক িব ৎ ঘের 
ঘের আসেব? কখনই আসেব না। থামাল া ট যিদ চেল আর া ফরমার যিদ ডাউন হেয় যায় 
তাহেলও িব ৎ আসেব না। া ফরমার ডাউন হেয় যাওয়া মােন মা েষর মৃতু  হেয় যাওয়া।  
চত  সা াই িদেয় যাে  িক  আমার িনেজর া ফরমার ডাউন হেয় গেছ। পু ষ কৃিতর স ক 
পেুরাপিুর া ফরমােরর ইনডাকশান কেয়েলর সে  িমেল যায়। জেনর সরাসির কান স কই নই।  
 

আমােদর বাধ সব ণ এই শরীেরর সে । যখন শরীেরর িকছু হয় তখন বিল আমার ব াথা 
লাগেছ, আমার শীত করেছ, আমার গরম করেছ। িক  অেনক সময় িক হয়, যখন আমরা খুব আনে  
িকংবা অত  ঃেখর মেধ  থািক, তখন িক  ব াথা বাধ, শীত বাধ, গরম বাধ থােক না। এর ারা 
বাঝা যাে  আমােদর যখন শরীর বাধ থােক না তখন শরীেরর কান িকছুই আমােদর মেধ  কান 
িতি য়া করেত পাের না। অথাৎ আমরা সই পু ষ- কৃিতর সংেযাগ েল যখন পৗেঁছ যাই তখন 

পির ার েটা আলাদা জগৎেক দখেত পাই। তাই বলেছন অিবদ াই সংেযােগর হতু, অিবদ াই এই 
পু ষ আর কৃিতেক এক কের িদে । এই অিবদ ােত পৗছঁানই আমােদর ল , যখান থেক আমরা 
পির ার পু ষ আর কৃিতেক আলাদা দখেত পারব। একবার যিদ বেুঝ নওয়া যায় অিবদ ার জ  
যত খলা হে  তখনই এই া আর দৃ েক য এক কের রেখেছ সটা িচরকােলর মত আলাদা হেয় 
যােব। একটা গাদােবাট যাে  তার সে  একটা নৗকা দিড় িদেয় বাধঁা রেয়েছ, এখন য গাদােবােট 
বেস আেছ স দিড়টােত আ ন ধিরেয় িদল, তখন িক হেব – গাদােবােটর সােথ নৗকার সংেযাগ 
িবিছ  হেয় যােব। 
 

 এই সেূ ই ামীজীর সই িবখ াত উি র উে খ পাই – Each soul is potentially 
divine, the goal is to manifest this divinity, by controlling nature external and 
internal – আ ামাে ই অব  । বা  ও অ ঃ কৃিত বশীভতূ কিরয়া আ ার এই ভাব ব  
করাই জীবেনর চরম ল । আেরকিট খুব পণূ িজিনষ আমরা ামীজীর এই সেূ র ব াখ ােত পাই 
তা হল রামকৃ  মঠ ও িমশেনর য মেনা াম ব বহার করা হয়, তার পেরখা ামীজী এইখােন বণনা 
কেরেছন। একটা সাপ চ াকাের িঘের রেখেছ তার মেধ  জল রেয়েছ, জেলর মেধ  প ফলু, রাজহাসঁ 
আর উদীয়মান সযূ।  
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 যা সা কের আমােদর এই ভাবেক ব  করেত হেব, মুি  আমােদর পেতই হেব। 
তে াহংসঃ েচাদয়াৎ, আমােক সই পরেম েরর কােছ পৗছঁােত হেব। িকভােব পৗছঁাব? বলেছন – 
বাইের য সপটা িঘের রেয়েছ সটা হল রাজেযােগর তীক, উদীয়মান সযূ ানেযােগর তীক, 
তর ািয়ত জল কমেযাগ আর প ফলু ভি েযাগেক বাঝাে । ামীজী বলেছন এই চারেট যােগর 
মেধ  য কান একিট পথেক অবল ন কের অথবা সব কিট পথেক সম য় কের ঐ রাজহংস অথাৎ 
পরমহংেসর কােছ পৗছঁােত হেব তারপর তিুম ঐ হংেসর সােথ এক হেয় যাও। এটাই সম  ধেমর ল  
অথাৎ তিুম এই অ ানেক এই অিবদ ােক অিত ম কের তামার য সিত কােরর প সই েপ 
িতি ত হেয় যাও। তে াহংসঃ েচাদয়াৎ - মােন, পরমহংস আমােদর বিু েক ােনর আেলােক উ ী  

ক ন। েচাদয়াৎ মােন িনেয় যাওয়া অথবা েরািচত বা উৎসািহত করা, িতিন আমােদর বিু  িদন, 
আমােদর বিু েক আেলািকত ক ন, হংস সই পরেম র ভগবান। এই উি েক িভি  কেরই ামীজী 
বলড়ু মেঠর তীকিট তরী কেরিছেলন। 

 

 ত েৃশঃ কবল  , কবল  মােন মুি । িকেসর মুি , মু  তা তিুম আছই। কৃিতর সে  
পু ষ একটা কা িনক ব ন তরী কের রেখেছ, ওই কা িনক ব নটা কেট িদেলই মুি । ব ন 
যিদ আসল ব ন হেতা তাহেল আজ যিদ মুি  হেয় যায় তাহেল কাল আবার ব েন পেড় যােব। 
ব নটা আসল নয়, এটাই অিবদ া। আিম সই  চত  স া জেন িনেল আর কান িদন স ব েন 
পড়েব না। সইজ  ামীজী বলেছন Each soul is potentially divine। বা েব তিুম সই  
চত । মানবজীবেনর উে ই হল তামার ভতেরর এই  চত েক ব  করা। এখােন উে  
বলেত বাঝাে  এই মানবশরীর িদেয় অব  আ ােক ব  করা স ব। সইজ  এই শরীর িদেয় 
এটাই করা উিচৎ। কীভােব করেব? এখােনই ামীজী চারেট যােগর সম য় কেরেছন। ামীজী বলেছন 
কম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা ান, এ িলর মেধ  এক, একািধক বা সকল উপায় ারা এই ভাব 
ব  কর ও মু  হও। িকেসর থেক মু  হওয়া? কৃিতর য ভাব, সই ভাব থেক মু  হওয়া।    
 

  ামীজী বলেছন – িযিন অ ঃ কৃিত জয় কিরয়ােছন, সমুদয় জগৎ তাহঁার বশীভতূ, তাহঁার 
দাস প। সইজ  বলা হয়, যারা বেল আিম এখন জগেতর ভােলা করেত যাি , আিম এখন সংসার, 
ব ু-বা বেদর িত, জগেতর িত কতব  করিছ – কতব  অব ই করেত হেব িক  তার আেগ িনেজর 
অ ঃ কৃিতেক বশীভতূ করেত হেব, িনেজর ইি েয়র ওপর িনয় ণ আনেত হেব, মেনর লাগামেক শ  
হােত ধরেত হেব, একমা  তখনই সম  জগৎ তামার বশীভতূ হেয় যােব। তখন কা র মতা হেব না 
য তামার কান কথােক না কের দেব। তিুম যিদ বল পাহাড়টা ঐখান থেক সের যাক, পাহাড় সের 
যােব। এই ব াপাের ামীজীর খুব দঢ়ৃ িব াস িছল বেলই িতিন আমােদর এত জার িদেয় বলেছন। 
এ েলা আমােদর াচীন ঐিত  বেলই নয়, সিত  সিত  এই রকমই হয়, এর কানটাই অেযৗি ক নয়, 
েত কিট কথা বিল  যিু র উপর িতি ত।  

 

 একিট ছেল তার মােক ভােলাবােস, আবার তার েকও ভােলাবােস, সােথ সােথ য 
মেয়িটর সােথ তার িবেয় হেব তােকও ভােলাবাসেছ। একািধক ব ি র িত এখােন ভােলাবাসা আেছ। 
তাহেল ভােলাবাসাটা কী? বহৃদারণ ক উপিনষেদ যা ব - মে য়ী সংবােদ এই ে রই মীমাংসা করা 
হেয়েছ। কান মা ষ কান ব েক ব র জ  ভােলাবােস না। ওই ব র মেধ  স িনেজর ছিব দেখ 
বেল ভােলাবােস। িনেজর ীর মেধ , িনেজর ামীর মেধ , িনেজর স ােনর মেধ  স িনেজর আ ার 
ছিব দেখ বেল তােদর ভােলাবাসেছ। আ া খুব উ  ভােবর কথা, আমােদর ভাষায় বলেত গেল বলা 
যায়, যখােন িগেয় িনেজেক স মু  দেখ, যখােন িনেজেক ডানা মলা িবহে র মত িব ার করেত 
পাের সখােনই ভােলাবাসা আেস। একটা পািখ খাচঁার মেধ  আব  হেয় আেছ। যখন খাচঁার মেধ  
থােক তখন স ঐ খাচঁাটু র মেধ  মু  বেল খাচঁােক ভােলাবােস। কউ যিদ তােক খাচঁা থেক বার 
কের একটা ঘেরর মেধ  ছেড় দয় তখন স ওই ঘেরর মেধ  িনেজেক মু  দেখ ঘরটােকই 
ভােলাবােস। এবার আেরকজন এেস পািখটােক ঘেরর বাইের খালা আকােশ ছেড় িদল। এবার স 
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খালা আকাশেকই ভােলাবাসেব। কারণ আকােশ স িনেজেক িব ার করেত পারেছ। আবার অ  
রকমও আেছ। এক ভ েলােকর একটা িটয়া পািখ িছল। ভ েলােকর মেন একট ুক ণা হেয়েছ ‘আহা! 
বচারী খাচঁােত ব  হেয় আেছ’! িতিন িটয়া পািখেক খাচঁা থেক মু  কের িদেলন। িক  িটয়া পািখটা 
লাকিটেক ছেড় কাথাও যায় না। লাকিট যখােন যায় পািখটাও লাকিটর কােঁধর উ তায় উড়েত 
উড়েত তার সােথ চলেত থােক। লাকিট যিদ কান মেয়র সে  কথা বেল িটয়া পািখটা ওর কােঁধ 
বেস চচঁােত  কের। খুব মজার ব াপার। মা ষ য জায়গােত িনেজেক খালােমলা ও াধীন অ ভব 
কের, স সই জায়গােক ভােলাবােস। য িজিনেষর কােছ িগেয় আপিন িনেজেক মু  মেন করেবন, 
সটাই আপনার বা িবক ভাব। আর আপনার জীবেন এমন কান ব ি  যিদ থেক থােক যার কােছ 
িগেয় িনেজেক পেুরাপিুর মু  মেন হয়, যােক আপিন আপনার মেনর সব কথা িনঃসে ােচ বলেত 
পােরন, দখা যােব তােকই আপিন আপনার তন-মন-ধন পেুরা সমপণ কের দেবন। িশ রা মােয়র 
কােছ স ূণ মু , ভােব মা যত ণ আমার কােছ তত ণ আিম যা খুিশ করেত পাির। সইজ  মােয়র 
িত িশ েদর ভােলাবাসা সবার থেক বশী। িকছু িদন পর স ান যখন বড় হয় তখন তারা বাবার 

কােছ িনেজেক বশী মু  মেন কের। কারণ বাবা এখন হাত ধের ধের তার চলােফরার গ ীটা বড় কের 
িদেয়েছন।  ু ছেলেদর থেক বাবা তােক র া করেছ। তখন বাবােক বশী ভােলাবাসেত  হেয় 
যায়। অেনক সময় দখা যায় িকছু বা া বাবা-মার থেক কাকার কােছ থাকেত ভােলাবােস, কারণ 
কাকার কােছ িগেয় স িনেজেক বশী াধীন মেন করেছ, িনেজেক বশী কের উে াচন করেত পারেছ। 
বড় হেত হেত একটা বয়েস িগেয় স এবার একটা মেয়েক ভােলাবাসেত  কের। তখন তার মা 
বেল ‘ ােঁর খাকা! কালেকও তা তইু আমােকই ভােলাবাসিতস, এখন এ েলা আবার িক  
করিল’? মা বঝুেত পারেছ না, তামার ছেল যিদ এভােব না পা ায় তাহেল বঝুেত হেব ওর মাথায় 
িকছু গালমাল আেছ। কারণ এতিদন মােক িনেয় তার যা িকছু চলিছল সখােন এক ধরেণর াধীনতার 
আ াদ পাি ল, িক  এরপর যখন তার জীবেন একটা মেয়র আিবভাব হে  তখন তার াধীনতার 
অ ভিূত অ  রকম হেয় যাে । কিদন পর ওখােন থেক যখন মার খেত  কের তখন স 
সাধবুাবােদর কােছ যাওয়া  কের। সখান থেক তার একজন  লাভ হল।  তােক একজন 
ই  িদেয় িদেলন। ই  পাওয়ার পর গভীর ভােব ইে র িচ ন করেত  কের। িক  সবাই ইে র িচ ন 
করেত পাের না। কারা পাের না? যােদর ওটা িঠক িঠক ভাব নয়। যােদর িঠক িঠক ভাব তারা 
ঈ েরর িচ েনই ডুেব যােব।  
 

নরা  ও হতাশার ভাব দরূ করার উপায় 
সারা িদন পির া  হেয় রাত এগােরাটায় আপিন েত গেছন, সই সময় যিদ আপনােক কান 

কাজ দওয়া হয় াভািবক ভােবই আপিন িবর  হেয় যােবন। িক  একবার ভেব দখুন তা আমােদর 
জীবেন এমন কান কাজ িক আেছ, য কাজটা রাত এগােরাটার সময় িবছানায় েয় পড়ার পেরও 
করেত বলা হেল লািফেয় সাজা হেয় বেস যাব? যারঁা খুব ভােলা গান-বাজনা কেরন, দখা যায় া  
হেয় আসার পর তােঁক তারঁ িনেজর পছে র গান-বাজনার একটা য  ধিরেয় িদন, সব াি  ভেুল ওর 
মেধ ই ডুেব যােবন। যােদর বই পড়ার নশা, তারাও বই পেলই ম  হেয় যােব। যারা ছিব আেঁক, 
সারািদন অিফেস টানা কাজ কের আসার পর যমিন রঙ তিুল পেয় গল সে  সে  তার শরীর মন 
থেক সব াি  চেল িগেয় চা া হেয় ছিব আঁকেত বেস যােব। এ েলা হল তার source of 

sustenance। যােদর একটা source of sustenance থােক তােদর কখন মানিসক ভারসাম  ন  
হয় না, আর কান রকম depressionও কখনই হেব না। কা র যিদ depression থােক, বঝুেত 
হেব ওর জীবেন ভােলাবাসার কউ নই। কা র জীবেন যিদ এমন কান মা ষ থােক যার কােছ 
িনেজেক স পেুরাপিুর খুেল িদেত পাের, তারও কখনই depression হেব না। আর এর সে  যিদ 
তার কান একটা িবদ া থােক, সিত কাের িবদ া হেত হেব, যতই া  থা ক যখনই সই িবদ ার 
িবষয়েক িদেয় দওয়া হয় তার মানিসক ও শারীিরক energy level বেড় যােব। এরপর তার জীবেন 
কান িদন depression আসেব না। তাই বলা হয় জীবেন অ তঃ একজেনর িত সিত কােরর 
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ভােলাবাসা িনেয় আসেত হয়, স য কউ হেত পাের, মা হেত পাের, বাবা হেত পাের, িমক হেত 
পাের, ব  ুহেত পাের,  হেত পােরন। যার গলার আওয়াজ নেলই মনটা চা া হেয় উঠেব। এরপর 
depression বেল িকছু আেছ িকনা বঝুেতই পারেব না। এই েটা, য কান একটা িবদ ার িত 
গভীর অ রাগ বা একজন কা র িত সিত কােরর গভীর ভােলাবাসা যিদ না থােক তাহেল িক  য 
কান মু েত তার জীবন িবশাল স েটর মেধ  পেড় যেত পাের। েত ক মা েষর একটা জায়গা থাকা 
চাই যখােন তার অ রা া িনেজেক মু  মেন করেত পাের।  

 

াধীনতার অ ভব যখন আেস তখন িঠক আেছ। িক  ছেল যখন কান মেয়েক ভােলাবােস 
তখন িক ছেলিটর sense of freedom আেস? ছেলিট বলেব, ‘ া ঁআেস, ওর কােছ গেল আমার 
মন- াণ যন উ ু  হেয় যায়, মেন হয় কিবতা িলিখ’। আর তারপর মেয়িট যিদ আেরকিট ছেলেক 
ভােলাবােস তখন তামার কী হেব? তখন তামার সব কিবতা ব  হেয় যােব, মুখ িদেয় ধ ু ঃেখর 
গান বেরােত  করেব। তাহেল এখােন তামার sense of freedom কাথায় গেলা? তরাং এই 
freedom তামার natural freedom নয়, এটা তামার artificial freedom। Natural 
freedom কাথায় হয়? আিম আমার েক খুব ভােলাবািস,  আরও দশ জেনর সে  কথা 
বলেছন, তােত আমার িকছু যায় আেস না, র কােছ থাকেলই আমার freedom আেস। 
Freedom মােন এটাই। Freedom কখন ব ন তরী কের না। ছেল যখন কান মেয়েক 
ভােলাবােস আসেল এটাও এক ধরেণর ব ন। এটাও একটা খাচঁা, তামােক িকছু জায়গা ছেড় িদে  
িঠকই িক  তার মেধ  তামােক ব  কের িদে । আমরা য ভােলাবাসা শ  ব বহার কির, বশীর ভাগ 

ে  ভােলাবাসা হয় না, ভােলাবাসার নােম আসি ই জিড়েয় থােক। জগেত বশীর ভাগ ভােলাবাসা 
মােন, আিমও তামার কােছ আব  হেয় থাকেত চাই, তিুমও আমার কােছ আব  হেয় থােকা। জগেত 
আমরা three legged race কের বড়াি । সিত কােরর ভােলাবাসা আমােদর মু  কের দয়, িক  
আমরা য ভােলাবাসা খঁুিজ তােত বিল তামার পা আমার পােয়র সােথ বেঁধ নাও, তারপর আমরা 
জেন িমেল দৗড়াব। িমক- িমকার মই বলনু, ামী ীর ভােলাবাসাই বলনু জীবন মােন three 

legged race।  
 

ামীজী এখােন এটাই বলেছন, তিুম িনেজেক কৃিতর মেধ  আব  কের রেখছ, যার ফেল 
িদনরাত ঃখ-কে  কাতরা । তিুম অন , তামার মেধ  অনে র স া িবদ মান, িক  তিুম িনেজেক 
সীিমেতর মেধ  িসিঁদেয় রেখছ। তাই তামার তা সব সময় ালা-য ণা হেবই। এই ালা য ণা 
হওয়ার তা কান কারণ নই, তিুম য িনেজেক ব েন ফেল ভাবছ আিম ব েন পেড় আিছ, এই 
ব নটা তামার কা িনক ব ন, অিবদ ােক আ য় কের তামার এই রব া। ামীজী তাই বলেছন, 
তামার মেধ  সই িদব  আেছ তিুম সই অব  । উে  হল অব  েক ব  করা। জা 
সা কের এই জেলর খাচঁা থেক বিরয়া আসা। কীভেব বিরেয় আসেব তদভাবাৎ সংেযাগাভােবা, 
অিবদ ােক যিদ নাশ করেত হয়, তিুম যিদ িনেজেক িনেজর েপ িতি ত করেত চাও, তেব সদা 
সব ণ তামার িনেজর েপর িচ ন কের যেত হেব। তখনই অিবদ ার নাশ হেয় যােব, অিবদ া নাশ 
মােন পু ষ কৃিতর সংেযাগ নাশ। সংেযাগ নাশ হেয় গেলই কবল  , যমন িছেল তমনই থাকেব। 
কবল   শ টা এেসেছ কবল থেক। কবল মােন ধু মা । একমা  পু ষই থেক যান। চত  
ছাড়া িকছু থােক না, ওর আর কা র সােথ যাগােযাগ নই। এটাই মুি , এটাই িনেজর ভােব 
অব ান করা। আমরা মেন কির যভােব িবএ, এমএ িড ী পায় ঈ র দশনও সই রকম কান িকছু। 
িক  ঈ র দশন কান অ া  ব েক া  করা নয়। ওটা সব সময়ই আমােদর া  হেয়ই আেছ। িক  
আমােদর দিৃ টা এখন অ  িদেক আেছ, ধ ুদিৃ টা ঘুিরেয় অ  িদেক িনেয় আসেত হেব।  
 

 যমিন অিবদ া থেক সের আসেছ তমিন মেনর উপর তার পেুরা িনয় ণ এেস যােব। যার 
মেনর উপর িনয় ণ আেছ তার পদােথর উপর িনয় ণ এেস যােব। কৃিত, কৃিত থেক মহৎ, মহৎ 
থেক অহ ার, অহ ার থেক ত া া, ত া া থেক এই লূ জগৎ। আমরা এখন রেয়িছ লূ জগেতর 
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কেয়িদ হেয়। সাধনা করেত িগেয় দখিছ লূ ভেূতর কান ভিূমকা নই, ত া াও কান ভিূমকা পালন 
কের না। মন, সই মেনরও উপের আপনার অব ান। মেনর য মািলক হেয় গল, সেতা নীেচর সব 
কটারই মািলক হেয় যােব। য ভারত সরকােরর মািলক, স িবহার, বাংলা, ঊিড় া সব কটা রােজ রও 
মািলক হেয় গল। ভারেত যত জলা আেছ, মহ মা আেছ সবারই স মািলক হেয় গল। একটা একটা 
কের কাউেক জয় করেত হেব না। সইজ  ামীজী বলেছন সব সময় অ ঃ কৃিতেক জয় করেত, 
অ ঃ কৃিতেক জয় কের িনেল বা  কৃিতেকও জয় করা হেয় যােব। আমরা সব সময় বা  কৃিতেক 
জয় করার চ া কের যাি  িক  বা  কৃিতেক িকছুেতই জয় করা যাে  না। িনেজর অ ঃ কৃিতেক 
জয় করেল বা  কৃিত আপনা থেকই জয় করা হেয় যােব।   
 

 আমােদর শরীর রেয়েছ, আর আমােদর মনও আেছ, িক  এই শরীর মেনরই একিট বাি ক 
আবরণ মা । মন বিহজগৎ থেক সম  ধরেণর ব েক হণ করেছ, স যমন যমন ব  হণ কের 
শরীেরর গঠনও সইভােব তরী হয়। আমরা যিদ িচ া কের দিখ তাহেল দখেত পাব য আমরা য 
ধরেণর খাবার খাি , সই খাবার থেক যমন যমন ি য়া িবি য়া হে  সই সই ভােব আমােদর 
শরীরও পিু  লাভ করেছ। একমা  মনই বাইেরর সব লূ ব েক ভ া ম ীনােরর মত ভতের 
টানেছ। কাথা িদেয় টানেছ? শরীের িছ  যত েলা আেছ, সব কটা িছ  িদেয় টানেছ। যমন যমন 
নাক িদেয় বাতাস টানেছ, কান িদেয় কথা িনে , চাখ িদেয় দৃ  িনে , নাক িদেয় গ - গ  
িনে , মুখ িদেয় খাবার িনে  তমন তমন এই দহটাও সই ভােব তরী হে ।  
 

এখােন ামীজী বলেছন, যিদও এর সােথ পত িল যােগর কান ব াপার নই, য কান াণী 
বাইেরর খাদ েক হণ কের িনেজর মত কের িনেয় তার িনজ  কীয়তােক পির টু কের দয়। যমন 
বাগােন একই মািট, একই জল, একই সার, তােত গালাপ, ডািলয়া, গঁদা ও জবা চার রকম ফেুলর 
গাছ লািগেয় দওয়া হেয়েছ। চার রকম ফেুলর গাছ একই মািট থেক একই খাবার িনে  িক  গালাপ 
গালােপর মত পাপিড় ছিড়েয় িবকিশত হে , ডািলয়া ডািলয়ার মত, গাদঁা গাদঁার মত ফলু ফিুটেয় 
িদে , সবটাই আলাদা আলাদা হেয় যাে । এই কাজটা কের জেনিটক িজন  , যিদও ামীজীর সময় 
িজনস আিব ার হয়িন। বতমােন িজন  েক িনেয় অেনক আেলাচনা হে , গেবষণাও চলেছ।  

 

িরচাড ডিক  নােম একজন খুব নামকরা িব ানী, সলিফস িজন   নােম তারঁ খুব িবখ াত বই 
আেছ, তােত িতিন বলেছন িজনই এই জগেতর মা ার। িক  ামীজী কখনই এই কথা বলেবন না,  
ামীজীর মেত বিু র জােরই সব কাজ হয়। মনই হল মূল ক । মন যমনিট বলেব শরীর তমনিট 

বাইেরর থেক িজিনষ িনেয় শরীরেক িঠক সই ভােব তরী কের। এই ধারণাটা ামীজীর কমি ট 
ওয়াকেস অেনক বার উে খ করা হেয়েছ। ব াপারটা খুব সহজ, জগৎ জগেতর মত আেছ। যখন জগৎ 
থেক পদাথ ভতের টেন িনেয় আসা হে , যমন গ  বাইের থেক ঘাস ভতের টেন িনেয় আসেছ, 
সই ঘাস থেক গ  ধ তরী কের বাইের বার কের িদে । আমরা যখন সই ধ পান করিছ তখন 
সটাই আমার শরীের রে  পা িরত হেয় আমার বিু েক সেতজ করেছ। যার ভতের যমন জেনিটক 
পদাথ আেছ, স বাইেরর পদাথেক িঠক সই কােজ লাগায়।  

 

মাঝখােন অেনক িব ানীরা মেন করিছেলন িজন আমােদর মনেক চালনা কের, িক  এখন 
মািণত হেয় গেছ মন আর িজন পেুরা আলাদা আর িজেনর শি র সােথ মেনর শি র কান তলুনাই 

করা চেল না, মেনর শি  অেনক ণ বশী। মন চাইেল িজনেকই পুেরা পাে  িদেত পাের। ইদািনং 
মন াি করা য ধরেণর াগ ব বহার করেছন তােত মেনর গঠনটাই পেুরা পাে  যায়। এর সহজ দৃ া  
হল, যােদর মদ বা াগেসর নশা আেছ তারা ইে  করেলও মেদর নশা ছাড়েত পাের না। িক  যখন 
De-adiction Centreএ যায়, সখােন তােদর এমন ভােব রাখা হয় আর এমন এমন ওষুধ 
খাওয়ােনা হয় যার ফেল ধীের ধীের তােদর মদ খাওয়ার ইে টাই চেল যায়। তার মােন ওষধু েলা 
মি ে  এমন কাজ করেছ য, য িজন   েলার ইে  হি ল আিম নশা কির তােদর সই ইে টাই 
চেল গেছ। সাধনা কের কের মা ষ এমন এক উ  অব ায় চেল যেত পাের যখােন তার মেনর উপর 
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পেুরা িনয় ণ এেস যায়। িক  এখন আমােদর মেনর উপর কান িনয় ণ নই, কউ একটা কট ূকথা 
বেল িদেল আমরা রেগ আ ন হেয় যাি । ইে  মত কাজ না হেল মন িনয় েণর বাইের চেল যাে । 
মেনর উপর িনয় ণ আসা মােন কারখানার মূল উৎসটাই হােতর মুেঠার মেধ  িনেয় আসা হেয়েছ।  

 

আমােদর লূ শরীরটা ছাটখােটা অথচ খুব জিটল এক কারখানা। কান রােগর ভাইরাস যখন 
আমােদর শরীের েবশ কের তখন থেম তারা আমােদর শরীের যখােন cells েলা তরী হয় 
সখােন আ মণ কের। িক  এই কারখানা খুব highly protected security zone, ওর মেধ  
সহেজ ঢাকা যায় না। িক  ভাইরাস েলা ওই securityর passwordটা জাগাড় কের িনেত পাের। 
তাই সহেজ ভতের ঢুেক যেত পাের। ভতের েবশ কের তারা থম য কাজটা কের তা হল, এক 

েম যা িকছু াডাকশােনর কাজ হে  সব ব  কের িদেত তারা বাধ  কের। তাহেল কী াডাকশান 
হেব? আিম য রকমিট আেছ ওই রকমিট সব িকছু তরী করেত হেব। এরপর ধু ভাইরাসই তরী হেত 
থােক। আমােদর শরীের যখন ভাইরাস েবশ কের তখন একটা িক েটাই যাে , িক  এরপর 
আমােদর শরীরই হাজার হাজার ভাইরাস তরী করেত  কের দয়। আমার শরীের কীভােব তরী 
হেত পাের? যখােন ভােলা cell তরী হওয়ার কথা, ভাইরাস সখােন ঢুেক ওখানকার production 
systemএর পেুরাটাই takeover কের নয়। িকছু ণ পেরই আমার শরীের ালা য ণা  হেয় র 
এেস গেছ। এরপর িচিকৎসেকর কােছ যাওয়ার পর আমােদর শরীেরর রাগ িতেরাধক য প িত 
আেছ বা এ ি ট-বােয়ািটক াগস িদেয় ওই ভাইরাস েলােক মারেত  কের দয়। এইভােব এক ল া 
ি য়া চলেত থােক। িক  এখােন মূল কথা হল আপিন যিদ পেুরা কারখানটাই অিধকার কের নন, 

তখন আপনার কথা মত সখােন সব উৎপাদন হেব আর উৎপািদত সামি  আপিন যখােন ইে  
পািঠেয় িদেত পােরন। এই মন আপনােক িনেজর মত একটা শরীর িদেয় রেখেছ, সই শরীের রাগ, 
ভাগ, যাগ সব িকছুরই স বনা আেছ। আমরা যিদ শরীরেক সারােত চাই কান িদন সারােত পারেবা 
না। মনেক িনয় েণ িনেয় আ ন, মনই হল একমা  য এই শরীরেক তরী কেরেছ। মন িজন  েলােক 
িনেদশ িদেয় রেখেছ, িজন  েলা আবার িবিভ  ইি য় েলােক িনেদশ িদেয় রেখেছ, সই অ সাের 
আমােদর শরীর তরী হয়। আমােদর শরীের যা িকছু আেছ, এর সব আিম িনেজ তরী কেরিছ, বাইেরর 
কউ এেস এই শরীেরর কান িকছু তরী কের দয়িন। যিদ আমার াসক  হয় সই ক  আমারই 
তরী, আমার যিদ হােটর সম া হয় সটাও আিমই বািঁধেয়িছ। িক  যিদ শরীেরর মূল উৎপািদকা 
ি য়ােক িনয় েণ িনেয় আসা যায়, তখন শরীেরর সব িকছুই িনয় েণ চেল আসেব।  

 

ামীজী তাই বলেছন, মনই আসল। ক েপর বাইের যমন একটা খালস থােক, িঠক তমিন 
এই ঢাউস শরীরটা হল মেনর খালস। এক একটা শরীর এক একটা খালস। কার খালস? আমােদর 
য মন, সই মেনর খালস। সইজ  শরীেরর গঠন, মুেখর ছাপ দখেল বাঝা যায় লাকিটর 
মানিসকতা রকম। িচিকৎসা িব ানও আজ এটা মেন িনেয়েছ। সইজ  কান ডা ার রাগীেক না 
দেখ কখনই ওষধু াইব করেব না। রােগর ছাপ চােখ মুেখ এেস পেড়। তমিন আনে , শােক 
মেন য ছাপ পেড় সটা মুেখ এেস ধরা পেড়। আমােদর সবার চিরে র পেুরা ছিব মুেখ বসােনা আেছ। 
ধ ুমুখ নয়, ঠা র আবার শরীেরর িবিভ  অ  দেখ তার ভাব িক রকম বেল িদেতন। ধ ুমা েষর 
ে ই নয়, এমনিক প  পািখেদর শরীর দেখও তােদর অেনক িকছু বাঝা যায়। কান ঘাড়া 

িকছু ণ খুব জাের দৗড়ােব, কান ঘাড়া অেনক ণ দৗড়ােত পাের, ঘাড়ার শারীিরক গঠন দখেলই 
বেল দওয়া যায়। কফ, থতু,ু াব, পায়খানা, য িজিনষ েলা আপিন শরীর থেক ছেড় িদেয়েছন 
সটােক পরী া কের প াথিলিজ রা বেল িদে  আপনার শরীের িক রাগ আেছ। সইজ  বলা হয় 
মেনর উপর যত ণ আপনার িনয় ণ মতা না আসেছ তত ণ কখনই আপনার শারীিরক, মানিসক ও 
আধ াি ক শি র উপর িনয় ণ মতা আসেব না। 

 

এইসব বেল ামীজী শেষ বলেছন, জগেত যত রকম শি  আেছ, তা লূই হাক, সূ ই 
হাক, আর শারীিরক, মানিসক, আধ াি ক শি  যাই বলা হাক না কন, সবটাই এক। মা ষ যাগ 
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সাধনা কের উ  অব ায় পৗেঁছ দেখ সবটাই সই মেনরই শি । কারণ কৃিত থেক থম আেস 
মহৎ, মহৎ মােন সমি  মন। সমি  মন থেক ধােপ ধােপ নামেত নামেত অেনক নীেচ এেস ােণর 
সিৃ  হয়। াণ মােন physical manifestation of force। আমরা য বা  জগৎ বলিছ, 
ইেলি িসিট বলিছ, চৗ কীয় শি  বলিছ বা য কান ধরেণর শি র কথা বলিছ, এ েলা সবই িবিভ  
ধরেণর াণ শি । এই াণ শি  থেক ি য়া শি  আেস, এ েলা অেনক নীেচ। তাহেল ভাবনু 
আপিন যিদ মহেতর সে  এক হেয় যান তখন জগেতর যাবতীয় শি  আপনার মুেঠায় চেল আসেব।      
 

এখন যিদ স এই শরীর আর মনেক বশীভূত কের নয় তাহেল য কান সময় স য কান 
একটা শরীর তরী কের িনেত পারেব। মেনর শরীর তরী করেত এই মু েত দরকার একটা মুখ, একটা 
পাক লী, আর হজম ি য়া। এখন যিদ মন খুব শি শালী হেয় যায় তখন আর হজম ি য়ার িকেসর 
জ  দরকার হেব! খেত হেল আমােদর চাল, গমই তা খেত হেব, না হয় ছাগল, মুরগী খাব। ছাগল, 
মুরগী আসেল িক, চাল গমই তা। চাল গম কাথা থেক এেসেছ? সেূযর শি  থেক এেসেছ। সেূযর 
শি  গাছপালােত পা িরত হে , সই গাছপালা ছাগল মুরগীেত যাে , ছাগল মুরগীর মাধ েম আমরা 
সই সেূযর শি ই হণ করিছ। সেূযর শি  মুখ িদেয় পাক লীেত যাে  সখােন িগেয় হজম হেয় 
সই সেূযর শি র ারা আমােদর শরীেরর সব িকছু িঠকমত চলেছ। িবিভ  মাধ েমর ারা পা িরত 
হেয় হেয় সই সেূযর শি ই এত িকছু কের যাে । িক  িযিন যাগী তাঁর মন এখন যাগ শি েত 
শি মান হেয় গেছ, তাঁর এখন এত ভায়া িমিডয়ােত যাওয়ার আর কান দরকার নই। সযূ রেয়েছ, 
বায়ু রেয়েছ আর জলও রেয়েছ, যাগী বেস বেসই এ েলা সরাসির িনেয় িনেত পারেছন, ভায়া িমিডয়া 
িদেয় িনেত তখন তারঁ আর কান দরকারই নই। যাঁরা যাগী তারঁা সিত  সিত ই এইভােবই তােঁদর 
েয়াজনীয় শি টু  আহরণ কের নন। কারণ তােঁদর কােছ এই খাওয়া-দাওয়া, হজম করা সব ফালতু 

কাজ। লূ শরীরটাই তাঁেদর কােছ একটা িবরি কর িজিনষ। শরীর একটা য  মা । একটা গািড় খুব 
জার কত িদন চলেব? মের কেট দশ থেক পেনর বছর। সরকার থেক তা বেলই িদেয়েছ পেনর 
বছেরর পরুেনা হেয় গেল গািড়েক াপ ইয়ােড ফেল িদেত হেব। আর আমােদর শরীরটা প াশ ষাট 
হেয় গেছ িক  এখনও টেন চেলিছ, আরও কত বছর টানেত হেব ভগবানই জােনন।  
 

 তাই যাগীরা কেয়ক বছর পর পর শরীরটােক পাে  নয়। িক  শরীর পা ােত গেল আবার 
জ  িনেত হেব, জ  িনেত গেল আবার কা র গেভ আ য় িনেত হেব, যটা এেকবােরই কান যাগীর 
কাম  নয়, তাঁেদর কােছ এ েলা সিত ই জ াল। তাই তাঁরা সূ  শরীরেক বার কের িনেয় এমন একটা 
শরীর িনেজর মত তরী কের নন যার জ  িতিন সযূ, বায়ু আর জল থেক সরাসির শি  হণ কের 
স ে  সই শরীেরর সব রকম ি য়া-কমািদ চািলেয় যান আর সােথ সােথ িনেজর সাধনােক চািলেয় 
যেত থােকন। কন সাধনা করেত থােকন? কননা িতিন ত া ােক বশীভতূ কেরেছন, িক  তাই বেল 
িতিন মু  হেয় যানিন। ভাবা যায়, একজন যাগী িযিন ত া ােক বশীভতূ কের িনেজর ইে  মত 
শরীর িনেয় িনে ন, সম  কৃিতর সব িকছুেক িনয় ণ করার মতা িতিন অজন কের িনেয়েছন, এই 
অব ােতও যােগর রােজ  িতিন িকছুই নন, এখান থেক তাঁর মুি  এখনও অেনক দেূর। আর আমরা 
ভাবিছ েবলা একশ আট বার নাম করেলই ঠা র কােল কের আমােদর রামকৃ েলােক িনেয় যােবন। 
আধ াি কতা এেতা সহজ নয়। েত কেকই এই পথ িদেয়ই যেত হেব। ভ ই হাক, ানীই হান 
আর কমেযাগীই হান সবাইেকই রাজেযােগর এই পথ িদেয়ই যেত হেব।  
 

 যতিদন কউ সাধনােত না নামেছ আর বশ িকছু বছর ধের রাজেযােগর সূ িলর ভা  িবেশষ 
কের ামীজীর রাজেযাগ গভীর ভােব অধ য়ন না করেছ ততিদন এই ত  েলার ধারণা হেব না। 
রাজেযােগর আবার বশ িকছু িজিনষ আেছ য েলা খুবই সহজ আর সবার অ শীলেনর জ ই স েলা 
বলা হেয়েছ। িক  যখন বলেছন ত া া আলাদা হেয় যাে , লূভতূ েলা আলাদা আলাদা হেয় 
যাে , এ েলা বঝুেত গেল অেনক সময় লাগেব। আর কৃিত, চি শ ত ািদ এ েলা অেনক িদন 
অধ য়ন করেল িঠক িঠক বাঝা যায়। এমিনেতই য কান িজিনষ থমবার নেল একটু কিঠণ লাগারই 



240 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

কথা। তেব শা  েন রাখা ভাল, পের যখন আবার েযাগ আসেব তখন পনুবার নেল বঝুেত ততটা 
আর কিঠণ মেন হেব না। শাে র কথা তাই বার বার েন যেত হয়। 
 

উপিনষদ, যাগ ও ভাগবেত পু েষর ধারণার তলুনামলূক আেলাচনা 
 রাজেযােগ অিবদ ােক কাথাও ব াখ া করা হে  না। িযিন পু ষ িতিনই সি দান , এখােন 
সি দান  বলেত পরুােণ য ভগবােনর কথা বলা হেয়েছ সই ভগবান নন। এখােন সি দান  হেলন 
সৎ, িচৎ ও আন , িযিন আ া এই িতনিট তারঁ সহজাত ণ। ণ ই রকেমর – যমন কান ফলু 
লাল হয়, কান ফলু নীল আবার কান ফলু হলদু হয়। এখােন ফেুলর েণর কথা বলা হে , যিদ বলা 
হয় লাল রেঙর গালাপ, তখন লাল রঙটা গালােপর সহজাত ণ নয়, লাল রঙ গালােপ আেরািপত 
ণ। এই ধরেণর কথা নেল থেমই মেন হেব িক সব কথা বেল যাে । িক  যখন শা  অধ য়ন 

করেত িগেয় শাে র মেধ  ঢুকব তখন এই শ িলই হেয় যায় চ  দরকাির ও িচ নেযাগ  শ । এই 
কথা েলা িঠক মত ধরেত না পারেল দশেনর মূল ভাবটাই মাঝখান থেক হািরেয় যােব। এখন এই 
লাল রেঙর গালাপ য কান অব ােত লাল রঙই থােক। িক  অ  কাথাও সাদা বা হলদু গালাপও 
থাকেত পাের। এবার অ  িদেক যিদ একটা িটক রাখা হয় আর তার পােশ যিদ একটা লাল 
গালাপ রেখ দওয়া হয় তখন িটেকর রঙ লাল হেয় দখােব। িটেকর লাল রঙ আর গালােপর 
লাল রেঙর মেধ  একিট মৗিলক তফাৎ আেছ। লাল গালােপর লাল রঙ যতই জল িদেয় ধায়া হাক 
না কন ওটা লাল রঙই থাকেব। িক  িটেকর পাশ থেক লাল গালাপটা সিরেয় যিদ একটা সাদা 
গালাপ রেখ দওয়া হয় তখন িটেকর রঙ সাদা দখােব। তার মােন িটেকর য রঙ সটা অিজত 
রঙ, য রেঙর ব  রাখা হেব িটক সই ব র রেঙ রাঙািয়ত হেয় উঠেব। িক  লাল গালােপর পােশ 
সাদা রেঙর গালাপ রাখেল লাল গালাপ লালই থাকেব, সাদা কখন হেয় যােব না। তেব লাল 
গালােপর ে  সম া হল লাল গালােপর য রঙ ওটাও তার সংেযািজত ণ, তার আরও অেনক 
িকছুর মেধ  ঐ লাল রঙটাও একটা ণ। তাও ি িচং পাউডার বা অ  কান রাসায়িনক িদেয় িদেল 
রঙটা অ  রকম হেয় যােব। 
 

 উপিনষেদর পু ষ, যােগর পু ষ আর ভাগবেতর পু ষ, দশেনর পিরে ি েত এই িতন 
পু ষই আলাদা। সবেচেয় বড় তফাৎ হল বদাে  যােঁক পু ষ বলা হে , সখােন বলেছ িতিনই 
আেছন, তারঁ বাইের আর িকছুই নই। যােগর পু ষ িযিন িতিন হেলন অন । আমার মেধ  িযিন আ া, 
আপনার মেধ  িযিন আ া সব আলাদা। সইজ  িক হয়, যখন কা র মুি  হেয় গল তখন আিম 
িক  ব েন থাকব। ামী িবেবকানে র মুি  হেয় গেছ অথাৎ ামীজীর মেধ  য আ া আেছন সই 
আ া মুি  পেয় গেছ, িক  আমার ভতের িযিন আ া আেছন তাঁর এখেনা মুি  হয়িন। বদা  মেত 
িক  তা হয়না, বদাে  বলা হয় সই একই আ া, আর আ া ছাড়া আর িকছু নই। এ েলা খুব সূ  
তফাৎ, িক  এইটু  সূ  তফাৎএর জ  পেুরা দশনটাই পাে  যায়।  
 

 যােগর পু ষ হেলন সৎ, মােন কান অব ােতই তারঁ নাশ হেব না। ি তীয় িতিন িচৎ, সব 
সময় তারঁ চত  আেছ, মােন এখন তারঁ বিু টা খর। বেুড়া বয়েস ব  কে ও রণ করেত পারেছ 
না চািবটা কাথায় রেখেছ, এই রব া যােগর পু েষর কখনই হেব না। আর ততৃীয় িতিন 
আন প, সকাল বলায় খবেরর কাগেজ দখলাম একটা এক কািট টাকার লটাির পেয় গিছ, খুব 
আন  হে , িবেকেলর িদেক জানা গল ওটা অ  কা র ন র, তখন মুষেড় পড়লাম, পু েষর এই 
রকম কখন আন  কখন িনরান  ভাব আসেব না, আন ই তারঁ প। তাই এই সি দান  লাল 
গালােপর মত নয়। এই সি দান  লাল িটেকর মতও নয়। এটাই তারঁ ভাব। এই িতনিটেক তারঁ 
ণ বলেলও িঠক বলা হেব না, এই িতনেট তারঁ ভাব, বলা হয় সহজাত ভাব। যমন আমরা বিল 

উিন ভ েলাক আর উিন অভ  লাক, ভ  ও অভ  এেদর ণ। িক  বরফ হল ঠা া, ঠা াটাই বরেফর 
ভাব। যিদ ঠা া না হয় তাহেল বঝুেত হেব ওটা আদেপই বরফ নয়। বরফেক গিলেয় জল করেত 

পােরন, জলেক আরও গরম কের বা  কের িদেত পােরন। িক  পু ষেক আপিন যা খুিশ কের িদন না 
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কন িক  তারঁ সৎ কখনই অসৎ হেব না, িচৎ কখনই অিচৎ হেব না আর আন  কখনই িনরান  হেব 
না। তাই বলা হয় সৎ, িচৎ ও আন  পু েষর ভাব, এটাই পু ষ। 
 

আমােদর বতমান অব া িঠক িটেকর মত। িটেকর পােশ য রেঙর িজিনষ রেখ দেব 
িটক সই রেঙর আকার ধারণ কের নেব। পু েষর সম া হল, পু ষ যখন কৃিতর কােছ আেস 

তােত কৃিতর িকছু হয় না, স িনেজর মত নাচেছ িক  মাঝখান থেক কৃিতর নাচ দেখ পু ষ মেন 
কের স নতৃ  করেছ। যখন কান িজিনষ ব   ব   কের ঘুরেত থােক তখন ঘুর  িজিনষটার িদেক 
বশী ণ তািকেয় থাকেল আমােদর মাথা ঘুরেত থােক। এটাই মেনর ল ণ। আমােদর চািরপােশ যা 
িকছু ঘটেত থােক মন ও েলার সােথ িনেজেক এক কের ফেল, আর সও তখন তাই করেত  
কের। িঠক সই রকম কৃিত িনেজর মত নাচ কেরই চেলেছ, পু ষ যখন কৃিতর কােছ চেল আেস 
তখন পু ষ এই কৃিতর সে  িনেজেক অিবে দ  েপ একা  কের নয়। একা  কের িনেয় কৃিতর 
যা িকছু ভােলা ম  ঘটেছ সটােকই দেখ পু ষ িনেজেক কখন খী মেন কের আবার কখন িনেজেক 
খী মেন কের। ভােলা আর ম টা আসেল কার? ভােলা আর ম  যা িকছু হে  পু ষ এ েলা িনেজ 
থেক তারঁ ঘােড় চািপেয় নয়। আমার জ  এটা ভােলা আমার জ  এটা ম ।  

 

 জজ বাণাড ‘শেয়র একটা নামকরা নাটক আেছ, য নাটকেক অবল ন কের পের My Fair 
Lady নােম িবখ াত িসেনমা হেয়িছল। ওখােন একটা চির  আেছ স যা টাকা পয়সা পায় সব মদ 
খেয় উিড়েয় দয়। িক  খুব মজার চির । এিদেক এই মাতালেক একজন নামকরা িবখ াত লাক 
িবরাট বড় ীকৃিত িদেয়েছন য ইিন হেলন ল েনর সব থেক চির বান ব ি , িতভাবান ইত ািদ। 
িকছু িদন পের এই মাতাল লাকিট য তােক ীকৃিত িদেয়েছ তােক গালাগাল িদেত  কেরেছ। 
ইিতমেধ  সই মাতাল লাকিটর য বা া মেয় িছল, তােক রা া থেক তেুল িকছু লাক লখাপড়া 
শখােত  কের িদেয়েছ। যারা শখাে  তারা ভাবেছ তার মেয়র জ ই হয়েতা গালাগাল িদেত 
এেসেছ। মাতাল লাকটা বলেছ ‘না, মেয়টােক আপনারা রেখ িদন, ওেত আমার শাি  হেব, আিম 
সজ  আিসিন’। ‘তাহেল িকেসর জ  এেসেছন’? ‘আিম এত ল  ডলার উ রািধকাির সেূ  পেয়িছ 
আপনার এই ীকৃিত দওয়ার জ ’। ‘আমার জ ’! ‘ কন! আপিন য আমার নােম ীকৃিত 
িদেয়িছেলন, তাই দেখ একজন খুব বড়েলাক মরার আেগ আমােক এই এত টাকা উইল কের গেছ, 
আর আমার জীবেনর সবনাশ কের গল’। ‘এেত আপনার িক সবনাশ হেয় গল’? ‘আের দখেছন না 
আমােক এখন ভ েলােকর মত জামা-কাপড় পড়েত হে , িদেন েটা কের ভাষণ িদেত হেব, কননা 
শেত তাই লখা রেয়েছ। যারা আমােক এতিদন অব া করত, আমার কান খাজঁ িনত না তারা সবাই 
এখন সাহেয র ত াশা িনেয় আমার দরজার সামেন দািঁড়েয় থােক। প াশ বছের আমার কান আ ীয় 
িছলনা আর এখন শত শত আ ীয় দািঁড়েয় গেছ’। বাণাড’শ খুব র মজা কের বণনা কেরেছন। 
তখন ঐ ভ েলাক বলেছন ‘ তামার টাকা িনেত হেব না, ছেড় দাও। এর আেগ তামােক আিম দশ 
পাউ  িদেত চেয়িছলাম তিুম িনেল না, মা  এক পাউ  িনেয়িছেল।’ মাতাল বলেছ ‘তিুম িঠক কথা 
বলছ, তখন আিম িনইিন, িক  আজেক িক আমার সই ত ােগর মতা আেছ? আমােক এত টাকা 
িনেয় িনেত হেয়েছ, আিম না করেত পািরিন’। এই য লাকটার এখন এত নাম হেয় গেছ, এত 
নামডাক হেয়েছ, স এই নামযশেকই এখন গালাগাল িদে । আর যার জ  তার এত নাম হেয় গল 
তােকও এখন স গালাগাল িদেত  কেরেছ। মােন – তিুম আমার সবনাশ কের িদেয়ছ। তখন এখান 
ওখান থেক -চারেট পয়সা যাগাড় কের মদ খেয় পেড় থাকতাম, তােতই আমার ঝ াট িবহীন 
শাি র জীবন চেল যাি ল। আেগ স একজন মিহলার সে  থাকত, সই মিহলা আেগ তােক িবেয়ই 
করেত চাইত না, এখন টাকা পেয় গেছ েন স এখন এ িুণ িবেয় করার জ  অনবরত িবর  কের 
যাে , যােত আিম মের গেল সই টাকাটা যন মিহলািট পেয় যায়। অেনক ধরেণর জিটলতা তরী 
হেয় গেছ। 
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 এই কািহনীেক আমরা িকভােব নব? বাণাড’শর এিট একিট ব া া ক রচনা। সমােজ যা 
িকছুেক ভােলা মেন করা হয় বাণাড’শ খুব সূ  ভােব ওই ভােলােকই বােজ বেল দিখেয় িদেলন। 
মা ষেতা এটাই চাইেছ, একটা ি র জীবন হেব, টাকা পয়সা হেব, মান স ান হেব। একজন 
মাতালেক িদেয় ঐ েলােকই গালগাল দওয়ােনা হে । কানটা িঠক? কানটাই নয়। ঘটনা ঘটনাই। 
আপনার আমার িনেজর িচ া ভাবনােক যখন সই ঘটনার উপর ফলব তখন বঝুব কানটা িঠক আর 
কানটা বিঠক। ব াপারটা আর িকছুই নয়, গৃহ েদর যখন িবপদ হয়, তােদর যিদ ঘর-বািড় ন  হেয় 
যায়, টাকা পয়সার অনটন হেয় যায় তখন সটাই তার িবনােশর কারণ হেয় যােব। িক  এটাই যিদ 
স াসীর জীবেন নেম আেস তখন তার পে  সটাই মহা সৗভােগ র। তিুম তা ঈ রেক পাওয়ার 
জ ই সব ছেড় িদেয় বিরেয় এেসছ। তাই স াসীেক যখােনই থাকেত দওয়া হাক না কন তার 
িকছুই যায় আেস না। িক  একজন গৃহ েক তার কম ল থেক বদিল কের অেনক দেূর পািঠেয় দওয়া 
হেল তােক পিরবার পিরজনেক ছেড় বাইের থাকেত হেব, এর ফল প তার য কী অব া হেব িচ া 
করা যােব না। যটা আপিন ভােলা মেন করেছন সটাই আবার অ জেনর কােছ খারাপ মেন হেব। 
 

 পু েষর িঠক তাই হয়। কৃিত িনেজর মত নাচ করেছ, তার কানটা ভােলা কানটা ম , 
এসেবর কান িকছুেতই স নই। িক  পু ষ িনেজর মত ভেব নয় – এটা আমার ভােলা এটা আমার 
খারাপ। বা া ছেল যমন মেন কের চকেলট খাওয়া ভােলা, পড়া না না করা ভােলা, ধ ু খলাটাই 
ভােলা, এ েলা সবই বা ার িনজ  িচ া ভাবনা। সইজ  এই সব িজিনেষর শষ কথা নই। এ েলার 
মূেল অ ানতা। অ ানটা িক? এবাের সই িটেকর কথা ভাবনু। মেন ক ন িটেকর চত  আেছ, 

িটেকর বিু  হেয় গেছ। এবার একটা লাল রেঙর গালাপ ফলু িটেকর সামেন এেস গল। এখন 
িটক মেন মেন নাচেত  কেরেছ আিম লাল, আিম লাল। তারপেরই একটা হলদু জবা এেস গল। 

তখন িটক বলেছ আিম কন হলদু হেয় গলাম। তারপর কােলা রেঙর িকছু এেস গল – আিম কন 
কােলা হেয় গলাম, িছ িছ, আিম িক িবি ির কােলা হেয় গিছ। কা াকািট  কের িদেয়েছ। আসেল 
িকছুই তা তার হে  না। তাহেল হে টা িক? দৃ টা ধ ুপা াে । রঙ অনবরত পা াে  আর 

িটক বাকার মেন করেছ আিম পাে  যাি । আর এই ধরেণর পিরবতন দীঘ িদন ধের চলেত 
থাকেল এটাই ওর ভােব দািঁড়েয় যােব।  
 

এখন কান ভােব,  বা সাধ ুমুেখ েন বা সংসাের অেনক ধা া খাওয়ার পর পু েষর যখন 
িনেজর েপর বাধ হেত কের, তখন আে  আে  পেুরা অব াটাই পা ােত  কের দয়। তারপর 
একটা সময় আেস যখন স বঝুেত পাের, যা িকছু পিরবতন হে , পিরবতনটা আলাদা আর আিম 
আলাদা। এক সময় তার িঠক িঠক বাধ হয় য ‘আের তাই তা! যা িকছু পিরবতন হে  এর সে  
তা আমার কান ব াপােরই স ক নই’। তখন এক আ য কা  হয়, ওর চািরিদেক য পিরবতনটা 
এত ণ হেয় যাি ল সটা ব  হেয় যায়। পিরবতনটা হি ল এই কারেণই য এর মেধ  স মজা 
পাি ল, যই স মজা পাওয়াটা ব  কের দয়, তখন পিরবতন হওয়াটাও ব  হেয় যায়। ঠা র 
কথামৃেত এর খুব র বণনা কের বলেছন – একজন বােঘর মুেখাশ পেড় এেস সবাইেক ভয় 
দখাে । তারপর একজন দেখ বলল ‘আের তইু আমােদর পােদা না’! তখন পােদা িখ  িখ   কের 
হেস আেরক জনেক ভয় দখােত চেল গল। পু ষও বেুঝ ফেল আমার চািরিদেক য পিরবতন হে  
এর সােথ আমার কান িকছুর লনােদনা নই, আিম িটক, আিম িনিল , আিম িনিবকার আমার কান 
পিরবতন নই। এই  সেূ র মূল ব ব  এটাই, ামীজীও এই ব াপারটােকই এখােন ব াখ া কেরেছন। 
যা িকছু হে  সব অ ানতা, অিবদ ার জ । অিবদ া বলেত তাই বাঝায় – আমােদর আসল পেক 
ভেুল িগেয় অ  কান িকছুর সােথ িনেজেক একা  কের নওয়ােকই অিবদ া বা অ ান বেল। িটক 
িক করিছল? স িনেজর ভাব ভেুল িগেয়িছল আর অপেরর য ভাব সটােকই স মেন করেছ এটাই 
আমার আসল ভাব। আমরাও তাই করিছ – আমরা আমােদর পিরবার, আমােদর মযাদা, আমােদর 
স েদর সােথ একা  হেয় আিছ আর আমার য ভাব, আমার য কৃত প সটােক ভেুল আিছ।  
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আেরা যটা সম া তা হল, যিদ রাজেযাগ পেড় জগেতর সব িকছু ছেড় ছুেড় যাগ অভ ােস 
নেম পড়লাম, বািড় গািড়, ভােলা পাষাক, দািম মাবাইল ফান সব ফেল িদলাম। এেত িক হেব? 
আমার জীবেন চরম সবনাশ নেম আসেব। কন? আমার কমাশেয়র কারেণ। বাইেরর সব িকছু আিম 
ত াগ কের িদেয়িছ, িক  কমাশয়েতা থেক যাে । আমার কেমর য পুঁটিলটা বেয় িনেয় চেলিছ, সটা 
তা রেয় গেছ। কেয়ক িদন পেরই কমাশয় থেক একটা তাড় আসেব। িকেসর? মেন ক ন রাগ-
ব ািধ, রাগ-ব ািধর য ণার িব ে  লড়াই করার শি  আমার এখনও আেসিন। আমােক এখন 
হাসপাতােল িনেয় যেত হেব, হাসপাতােলর খরচা মটাবার পয়সা কাথায় পাব? তখন আিম আফেশাষ 
করেত থাকব, আর বলব – এ আিম িক করলাম, আিম কাথায় এেস পড়লাম। সাধনা কের কের 
মেনর আবজনা েলা আেগ পির ার করেত হেব, সাধনা করেত থাকেল দখা যায় এই ধরেণর 
ঝােমলার সংখ াও কেম যায়। সইজ  ঠা রও বলেছন কাচঁা ঘােয়র মামিড় জার কের তলুেত নই। 
ঘা না িকেয় থাকেল জার কের তলুেত গেল ঘা আেরা বেড় যােব।  
 

মা ষ বেুড়া বয়েস জীবন থেক কত িবর  হেয় যায়, িবর  হেয় বেল – আর না, আর না। 
অথচ মের িগেয় আবার যখন নতনু জ  িনে  তখন সই একই খলার পনুরাবিৃ  চলেত থােক। 
কারণ, এই জীবেনর মত যত কম িছল সই পুঁটিলটা পির ার হেয় গল। িক  বাকী হাজার হাজার 
জে র য কেমর পুঁটিলটা আেছ সটা কাথায় যােব? সইজ  বলা হয় যত ণ না সমািধ িনবীজ 
সমািধ হে  তত িদন কান িন য়তা নই, আবার য কান অব া থেক পতন হেত পাের। যিদও 
স াত সমািধও অেনক উ  সমািধ, যখােন ার সমান মতা যাগীর হেয় যায়, িক  এই 
সমািধেতও কমবীজ থেক যাে । কান জে  একটা মশা হেয় একটা মাষেক কামেড় িছেল, সই 
বীজটা িক  থেক গেছ। এই কমবীেজর শষ নই। কান অব ােতই কমাশেয়র বীজ িল শষ হয় না, 
শষ হয় যিদ আ ন লািগেয় পিুড়েয় বীজ েলােক ভ  কের দওয়া যায়। এই আ ন লােগ একমা  
িনিবক  সমািধেত – যােগ িনিবক  শ টা ব বহার করা হয় না, এখােন বলা হয় িনবীজ সমািধ। 
সম  বীজেক পিুড়েয় ফলার পর তখন এই কমাশেয়র আর কান মতা থােক না। ছড়া আেছ ‘মরেব 
সাধ ুউড়েব ছাই তেব সাধরু ণ গাই’। সাধ ুযখন মৃতু  শয ায় থােক তখনও তারঁ পতেনর স াবনা 
আেছ, তাই মের গেল এবার পিুড়েয় িদেলন ছাই হেয় গল তখন তারঁ ণ গাইব। যত ণ না িনবীজ 
হে  তত ণ পয  িনি ত হওয়া যােব না। 
 

 তেব যটা কাযকরী হয় সটা হল, যেহত ুসারাটা জীবন সাধ ুজীবন-যাপন কেরেছন তাই তারঁ 
সং ার খুব জারাল ও বিল  হেয় যায়। মৃতু র সময় ওই সং ার িল খুব ি য়াস  ও শি শালী 
থােক বেল িতিন আবার সই ধরেণর শরীরই ধারণ করেবন য শরীর তারঁ সাধনার বাকী পথটু  
অিত া  করেত সাহায  করেব। ব  জে  জে  সাধনা করেত করেত কান জে  তারঁ মেধ  এমন 
একটা জার এেস যােব য তখন মেন হেব, য কেরই হাক আমােক িনবীজ সমািধ লাভ করেতই 
হেব। তখন যা িকছু তারঁ িছল, ভােলা ম , সব িকছুেত আ ন লািগেয় িদেলন। এটাই যােগর ল । 
রাজেযােগ ঈ র দশেনর কান ই নই। ানেযােগও তাই, ঈ র দশন তােদর কােছ িকছুই নয়। 
যাঁরা বলেছন, িতিনই ভি  মুি  সব দন, তাঁেদর কােছ এটা একটা কথা িহসােব িঠক আেছ। িক  
যাগদশেন এর কান মূল ই নই। কারণ যত ণ বীজ চলেত থাকেব, আর ঈ র দশনও কমাশেয়র 
অেনক বীেজর মেধ  একিট অ তম বীজ, কারণ সখােনও আকার থেক যাে ।  
 

ঠা র বলেছন ানীরাও ভয়তরােস, এখােন ঠা র ানী বলেত তােঁদরেকই বলেছন যারঁা 
সিবক  সমািধেত পৗেঁছ গেছন। িব ানীর কান ভয় নই, কারণ আ ান হেয় গেল আর পতেনর 
ভয় থােক না। িহ েদর এটা একবাের তােদর ভতরকার িজিনষ, আ ান না হেল িকছুই হেব না, 
যত িদন না তিুম তামার িনেজর পেক জানেত পারেছা ততিদন তামার কান িকছুই িকছু নয়, ঈ র 
দশনও িকছুই নয়। সইজ  ভ রা বেল – হ ঠা র তামার িৃত, তামার ভাব আমার মন থেক 
যন কখন না চেল যায়।  
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অিবদ ার নাশ কীভােব হেব 
 তাহেল উপায় িক? ঠা রেক অেনেক  করেতন ‘মশাই! উপায় িক’? এই অিবদ ােক 
িকভােব নাশ করা যায়? বলেছন – িবেবখ ািতরিব বা হােনাপায়ঃ।।২৬।। িবেবকখ ািত মােন 
অিবদ ার নাশ। িনর র িবেবক িবচােরর অভ াসই এই অিবদ া নােশর একমা  উপায়। সব সময় িবচার 
কের যেত হেব। িক িবচার করেব? আিমই সই সৎ িচৎ ও আন , িক  মবশতঃ আিম িনেজেক 
কৃিতর সে  একা  কের রেখিছ। আিম হলাম সই আ া, িক  ভেুল িগেয় জেড়র সে  জিড়েয় 

িনেয় িনেজেক এক কের রেখিছ, আর জেড়র ধমেক আমার িনেজর ধম মেন করিছ। িনর র যিদ এই 
িবচােরর অভ াস না করা হয় অিবদ া কান িদন যােব না। এই বাক েক য উপলি বান পু ষ মেন 
কিরেয় দেবন, িতিনই আমার , পথ দশক, আপনজন।  
 

 আপিন বলেবন ‘রাজেযােগর এই সূ  পড়ার পর পেুরা জগৎ থেক আমার মনেক সিরেয় িনেয় 
এেসিছ। কা র িত আমার কান আসি  নই, ধ ুআমার ামীর িত আসি টা রেখ িদেয়িছ’। 
হেব না, ওই একিট আসি  থেকই সব ফকিড় েলা আবার এক এক কের বিরেয় আসেব। যখনই 
কান িজিনেষর িত আসি  আসেছ, কান িকছু ভােলা লাগেছ তখনই সব সময় মেন িবচার িনেয় 
আসেত হেব, আমার এই িজিনষটা কন ভােলা লাগেছ? এটা িক বিু র এলাকার? এটা িক কৃিতর 
এলাকার? া ঁ কৃিতর এলাকার। তাহেল আমার লাগেব না। িক  আমার শরীর ধারেণর জ  এতটু  
দরকার। তােত কান িত নই, শরীরেক তা র া করেত হেব। িক  পছ  অপছে র ব াপার এেস 
গেলই তিুম ফেঁস যােব। এরপর আবার িত মু েত িবচার কের দখেত হেব আমার মেন য াধ 
আসেছ, আন  হে , ঃখ হে , খ হে  এ েলা িক পু েষর ধম নািক কৃিতর ধম, এটা চতে র 
ধম নািক জেড়র ধম? িনর র সবদা এইভােব িবচার কের যেত হেব। যিদ ঃখী হই তাহেল ভাবনু, 
পু ষ িযিন আন প িতিন িক কখন খী হন? চত  তা কখন খী হেব না। তবওু তা আিম 
ঃখ বাধ করিছ। কন করেছন? কারণ আপিন কৃিতর সে  জুেড় রেয়েছন। কৃিত ঃখ বাধ কের। 
কৃিত কখন ঃখ বাধ কের? তার মেনর মত কান িজিনষ যিদ সের যায় তখন স িনেজেক খী 
বাধ কের। আর পু ষ এই কৃিতর সে  জুেড় িনেয় এক হেয় গেছ। চাখ র দৃ  দখেত 
ভােলাবােস, র দৃ  সিরেয় দওয়া হল। চােখর মন খারাপ হেয় গল। চােখর মন খারাপ তার 
জ  মন যটা তারও মন খারাপ। মেনর মন খারাপ িক  পু ষ মেনর সে  জিড়েয় রেয়েছ তাই 
পু েষরও মন খারাপ। পু ষ তখন মেন করেছ আিম খী। পু ষ কন খী হেত যােব, চাখ কৃিতর, 
দৃ  কৃিতর, মন কৃিতর, পু েষর সে  এেদর কান স কই নই। িক  বাকা পু ষ কৃিতর সে  
সংেযাগ হেয় আেছ তাই কৃিতর কাথায় িক হে  তােত পু ষ কঁেদ ভাসাে । এই য িবেবকখ ািত, 
অথাৎ ান উপলি , এই ান উপলি  না হেল কখনই কৃিত-পু েষর সংেযাগ িবি  হেব না।  
 

 রাজেযােগর খুব উ  অব ার কথাই এখােন বলা হে । ভগবান বু  সম  সাধনা কের 
িনেয়েছন, িক  এখনও মনটা তারঁ ছটফট কের যাে , মন এখনও িনিবক  সমািধেত যাবার জ  

ত হেত পারেছ না। িঠক এই জায়গার কথাই এখােন বলা হে । তখন মেন হেব অিবদ া অ ানতা 
আমােক িঘের ফলেছ, তারপর আসেব েলাভন, আসেব আত , ভয়। িক  যাগী সম  বাধা কািটেয় 
উপের উেঠ যােবন। যখন ভয় দখাে  তখন যাগী ভয় পােবন না, যখন  েলাভন দখাে  তখন 
েলািভত হেবন না, যাগী তখন বেুঝ গেছন য এ েলা সব অ ানতা থেক আসেছ। িয র শষ 
েলাভন যখন এেসিছল, ভগবান বু েক যখন মাড় এেস ভয় দখাে , এই সেূ  সই সমেয়র কথাই 

বলা হে ।  
 

যােগর সাতিট ভিূম 
 বলেছন ত  স ধা া ভিূমঃ া।।২৭।। আমরা িক কের জানব য আমােদর অ ান 
কমেত  কেরেছ? িক কের বঝুেবা য আমরা যােগর পেথ এেগােত  কেরিছ? আমার য কৃত 

প সটা ধীের ধীের উে াচন হে  িক কের বঝুব? রাজেযাগ এর সাতিট ল ণ বা স ভিূমর কথা 
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বলেছ। লীিনেত যমন সাতিট চে র কথা বলা হয়, আবার ঠা রও বলেছন ‘ বেদ স ভিূমর কথা 
আেছ’, তমিন এই সেূ  যাগও সাতটা ভিূমর বা সাতটা েরর কথা বলেছ। কউ যাগী হেয়েছন 
বাঝা যােব তারঁ িবেবকখ ািত হেয়েছ িকনা, মােন ান উপলি  হেয়েছ িকনা। যাগীর ান উপলি  
হেয়েছ িকনা এটা আিম আপিন িকভােব ধরেত পারেবা? বাঝা যােব এই সাতটা ভিূমেত যাগী কাথায় 
দািঁড়েয় আেছন। যাগীর ান এই সাতটা ভিূম িদেয় উপের উেঠ আেস। এ েলা খুবই অিত উ েরর 
যাগীেদর অব া, আমােদর মত সাধারেণর লােকর কথা বলা হে  না। ামীজী তাই শেষ বলেবন – 
আমরা এত ণ অেনক উ তর কথা বললাম, এটা অেনক উচঁু কথা, অেনক দেূরর ব াপার। 
 

 থম ভিূমেত গেল কী হয় বলেত িগেয় ামীজী সং েৃত বলেছন াতব ং ন িকি ৎ অি । 
সমােজ অেনেক আেছন যারঁা িনেজেদর সবজা া মেন কেরন। সমােজ একিট লাক পাওয়া যােব না য 
মেন কের আিম সবজা া নই। িচৎ এক আধজনেক পাওয়া যােব যার মেন হয় আিম তা িকছুই জািন 
না। িক  এই অব ায় এেল যাগীর মেনর মেধ  এতিদেনর য ছটফটািন ভাবটা িছল, একট ু এটা 
জানব, একট ুওটা করব, একট ুওটা দখব, এ েলা সব ব  হেয় যায়। যাগীর তখন মেন হয় যা 
জানবার আমার জানা হেয় গেছ, যা দখার সব দখা হেয় গেছ, যা শানার সব শানা হেয় গেছ 
আমার আর জানা, দখা বা শানার িকছু নই। চার পাঁচ জায়গায় দৗেড় দৗেড় আমােক আর ান 
অজন করেত যেত হেব না। তাহেল কী যাগী এবার াধ ায় ব  কের দেবন? কখনই নয়। যমন 
ধ ন বতমান কােলর িঠক িঠক ভাব হল বদা । বদাে র ভাবেক যাগী বেুঝ িনেয়েছ, িক  এবার 
এই ভাবেক পু  করার জ , বদা  ভাবেক আরও দঢ়ৃ করার জ  যাগীেক িনয়িমত াধ ায় কের 
যেত হেব। এখােন যাগীর কােছ াতব  িকছু নই। আমােক এটাও জানেত হেব, ওটাও জানেত হেব, 
একট ুব াকরণ, একট ুইিতহাস, একট ুদশন, একট ুসািহত , একট ু িব ােনর ব াপার এ েলা জানেত 
হেব, এ েলা ব  হেয় যােব। ‘আমার পথ পির ার, আিম এই পথ িদেয় যাি ’ এই বাধটা যাগীর 
পাকাপািক ভােব এেস যায়।  
 

এর নীেচর য ধাপ সটা আবার ঘার তামিসক। এই ধােপর লােকরা িকছু না জেনই মেন 
কের বেস আেছ য আমার সব জানা হেয় গেছ। এরা এেকবােরই িন েরর, এেদর যাগ কান 
ধতেব র মেধ  আনেব না। এেদর থেক একট ুউপের যারা, -চারেট বই পড়েছ, এেদরেকও যাগ 
িহসােবর মেধ  রাখেছ না। বা ােদর হােত যখন িটিভর িরেমাট থােক তখন তারা একবার এই চ ােনল, 
একবার সই চ ােনল অনবরত চ ােনল ঘুিরেয়ই যাে , কান চ ােনলই িঠক মত দখেত পারেছ না, মন 
এমন চ ল য অনবরত চ ােনল পা ােতই থােক। ধম ও আধ াি ক ান অজেনর ে ও এই রকম 
চ ােনল পা ােল চলেব না। একটা জায়গােত িনেজেক ধের রাখেত হেব, একটা ভাবেক পাকা করেত 
হেব। ঠা রও আেগ ভাব পাকা করেত বলেছন। থম ভিূমেত এই কথাই বলা হে , যাগী বেুঝ গেছ 
আমার পথ পির ার, এই আমার পথ, আমােক এই পথ িদেয় যেত হেব। এরপর আিম আর দশটা 
িবষয় জানেত দৗড়াব না, দশ রকম কােজ জড়ােবা না।  
 

আটঁপেুরর এক ভ  ঠা েরর কােছ মাইে াে াপ িনেয় এেসেছন। ঠা র জানেত চাইেলন 
মাইে াে াপটা িক িজিনষ, এটা িদেয় িক করা হয়? ঠা রেক বাঝান হল। এবার িতিন যখন চাখটা 
মাইে াে ােপ দেবন তার আেগই তারঁ মন সমািধেত চেল গল। কথামৃেত আেছ, সযূ হণ হেয়েছ। 
ঠা র মা ার মশাইেক িজে স করেছন সযূ হণ িক কের হয়। বলেছন ‘অত দেূরর খপর তামরা 
জােনা িক কের’? মা ার মশাই তখন মািটেত দাগ কেট সযূ, চ  এেঁক এেঁক ঠা রেক বাঝােত 
আর  কেরেছন। িকছু ণ পের দখেছন ঠা েরর মনটা অ  িদেক চেল গেছ। ঠা র িক 
অমেনােযাগী? মােটই না, কারণ তারঁ মন এখন হাজারটা িবষয়েক জানেত আ হী নয়। ঠা র ওই 
একটা িজিনষেক ধের িনেয়েছন উিন আর তার বাইের যােবনই না। এই রকম প াশটা িজিনষ যা আেগ 
কের যাি ল, স েলা ব  হেয় যায়। উপিনষেদও এই ধরেণর ভাব আেস – কি ন  ভগেবা িব ােত 
সবিমদং িব াতং ভবিত - হ ভু, য িবদ াটা জানেল সব িবদ া জানা হেয় যায় আমােক সই িবদ াটা 
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িশিখেয় িদন। ওই িবদ াটা যখন জানা হেয় গল, তারপর সাধনার ারা মন উ  থেক উ তর 
অব ােত চেল গেছ, তখন সখান থেক নেম এেস হাজারটা িবষয় জানার আর কান ইে ই হেব না। 
সাংসািরক িবদ া এর থেক অেনক নীেচ। 

 

হির ােরর িদেক একজন বড় মহা া িছেলন। অ  এক স দােয়র সাধ ু সই মহা ােক একটা 
িচিঠ িদেয় ই া কাশ কের বলেছন ‘আিম আপনার সে  একট ুকথা বলেত চাই’। উিন সই িচিঠর 
উ ের বলেছন ‘যিদ তামার িস া  জানার ইে  থােক তাহেল এেসা, আর যিদ আমার সােথ যিু তক 
করার ইে  থােক তাহেল আমার কােছ এেস কাজ নই, আিম আর ও েলা কির না’। উিন একিদেক 
যমন বড় মহা া আবার অ  িদেক খুব বড় পি তও িছেলন। তারপেরও সই সাধিুট এেস মহা ার 
সে  যিু তক করেত  কেরেছ। উিন বলেছন ‘ তামার শা ােনর এইেতা দৗড়, এরপর তামার 
সােথ কী যিু তক করেত যাব’! ান বড় না ভি  বড়, অৈ ত িঠক না ত িঠক এর উপর পি তেদর 
কান লখা বই আর এই িনেয় ওনােদর যিু তক পড়েত ও নেত গেল আমােদরই মাথা খারাপ হেয় 
যােব। যিু তক করেত িগেয় এখনও পি তরা িনেজেদর মেধ  রীিতমত ি  লড়েত  কের দয়, 
আর গালাগাল যা দয় ভাষায় কাশ করা যায় না।  

 

ঠা র তাই পির ার বেল িদে ন – যত ণ আিম বাধ তত ণ তুিম বাধও থাকেব, যার 
আিম বাধ থাকেব তার ত বাধ থাকেবই। যার আিম বাধ আেছ স সব সময় দখেব কৃ ই আেছন 
বা কালীই আেছন। য যা ভাব িনেয় সাধনা কেরেছ স সই ভােবই দখেব। কৃ ভ  দেখ কৃ  ছাড়া 
িকছু নই, কালীভ  দেখ মা কালী ছাড়া িকছু নই। িক  আিম বাধটা যখন চেল যােব তখন দখেব 
িতিন ছাড়া িকছু নই। এটাই অৈ ত। তার মােন তও একটা অব া, অৈ তটাও একটা অব া। ‘আিম’ 
চেল যাওয়াটাই শষ অব া িকনা বলাও খুব মুশিকল। তেব এই আিম বাধ অিত সাধারণ থেক অিত 
অসাধারণ জীেবর মেধ ই দখা যায়। সইজ  আিম নাশ হওয়াটাই উ তম হেব। সই উ তম অব ায় 
যাওয়ার পর িতিন যিদ আিমটা রেখ দন তখন সই আিমটা আবার অ  ধরেণর আিম হেব, ঠা র 
এই আিমেকই ‘পাকা আিম’ বলেছন। পাকা আিম থাকেল আবার ত দখেব, যত বড় ানীই হন না 
কন আিম থাকেলই তিুমও দখেব। সইজ  অৈ েতর অব া লােভর পেরও আবার ত অব ায় এেস 
থাকেত পাের, আবার যারঁা ত সাধনা করেছন তারঁাও সাধনার শেষ িগেয় অৈ তই দেখন। সইজ  
আমরা কখনই বলেত পািরনা শষ কথা কানিট। তাই যােদর মারামাির করার ইে  থােক তারা ক ক। 
আমােদর কােছ পথ পির ার, আমরা র কােছ দী া িনেয়িছ,  ই ম  িদেয় িদেয়েছন, সাধনার 
পথ বেল িদেয়েছন, এরপর এর বাইের আর িকছু করার নই। যিদ অধ য়ন করেত হয় িনেজর সাধন 
পেথর সহেযাগী য সব  আেছ স েলাই স অধ য়ন ক ক। তার বাইের আর কান  পড়ার বা 
জানার দরকারও নই। িক  আমােদর মেন হাজারেট , ঈ রেক ক সিৃ  কেরেছন, ঈ র কন সিৃ  
কেরেছন, অমুক কন বড়েলাক আিম কন সাধারণ লাক, অমুেকর কান অ খ নই আমার এত অ খ 
কন, ভগবােনর মেধ  বষম  দাষ আেছ িক নই ইত ািদ। যােগর থম ভিূমেত এই  ওঠা েলা 
ব  হেয় যায়। সব ে র সমাধােনর জ  আমােদর ঋিষরা কেয়কিট শ  তরী কের িদেয়েছন। থম 
হল কম। তামার শরীর সব সময় খারাপ কন থােক? কেমর জ । আর তা নাহেল ঈ েরর ই ােতই 
তামার শরীর খারাপ হে । এটু  জেন বািক সব িকছু মাথা থেক নািমেয় িদেয় এিগেয় যাও, 
প াশটা  িনেয় মাথা ঘািমেয় ম  জীবেনর অমূল  সমেয়র অপচয় করেত যও না।  
 

 ি তীয় ভিূম হল ীণ ম শাঃ সম  ঃেখর িনবিৃ । মেনর য ব াথা, শ, বদনা, ঃখ 
পেুরাপিুর ব  হেয় যােব। সংসার এেতা তু  নগণ  হেয় যােব য কউ আর কান ভােবই ঃখ, 
আঘাত িদেয় যাগীেক ব াথা বদনায় জজিরত করেত পারেব না। কারণ জগৎ সংসােরর কা র উপরই 
যাগীর খ ঃখ িনভর কের না। তাহেল িকেসর উপর িতিন িনভর কের আেছন?  যাগী এখন িনেজর 
উপেরই িনেজ িনভর কের আেছন। এই জগতটা তারঁ কাছ থেক আে  আে  খেস পেড় যাে , আর 
অ জগেত মশ িব ার হে ন। সম  ব াথা চেল যােব িক  তাই বেল হাত পা কেট গেল িক তারঁ 
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তখন ব াথা লাগেব না? লাগেব, িক  স বলেব ও ওটা চামড়ার ব াথা করেছ, আমার িকছু হয়িন। 
ঠা েরর হাত ভেঙ িগেয়িছল, ঠা র ডা ারেক বলেছন – বাপু, আমার ব  লাগেছ, তিুম এই আমার 
হাতটার আরাম কের দাও িদিখিন। িক  ঠা র সই অব ােতও সমািধেত চেল যাে ন। তাই ি তীয় 
ল ণিট খুবই তাৎপয, অ র ও বা  জগেতর সম  রকেমর ব াথা বদনা চেল যােব। 
 

 ঃখ-কে র মােন িক? আপনার মন এখন ইি েয়র সে  জিড়েয় আেছ, ইি য় েলা াভািবক 
ভােব তার ব র পছেন ছুেট গেল মনও তার সােথ যােব। এটাই ইি য় আর মেনর ভাব, এখােন 
িকছু করার নই। ইি য় যিদ তার পছে র মত ব  পায় তাহেল তার আন  হেব। পছে র মত ব  
না পেল তার ঃখ হেব। ইি েয়র ঃখ হেল মেনরও ঃখ হেব। িক  আপিন যখন বঝুেত পারেবন 
ইি য়, মন, ইি েয়র িবষয় এরা অ  এলাকার বািস া, এেদর সে  আপনার কান স ক নই, 
তখন আপনার আর কান ঃখ-ক  আসেব না, আপনার শ অেনক ীণ হেয় যােব। পািক ােন 
বামা ফেট পাচঁজন মারা গেছ, এখােন আপনার তােত িক এেস গল! তাই বেল িক আমার ী, 
স ান, বাবা-মােক দখােশানা করেবা না? অব ই করেত হেব, না করাটাই শা  িব । স ােনর 
অ খ হেয়েছ, স ানেক ডা ার দখােত িনেয় যেত হেব, ওষধু আনেত হেব, ওষধু খাওয়ােত হেব। 
ব   ওখােনই িমেট গল, এবার িনেজর মত চলনু। িক  সেতা আমরা কির না, সে  সে  সব আ ীয় 
ব ু-বা বেদর ফান কের জানাি , মেন মেন ভাবিছ ডা ার িঠক ওষধু িদেয়েছ তা, অ খ ভােলা হেব 
তা, িক হেব ক জােন বাপু! যা হবার হেব, খারাপ হওয়ার থাকেল আপিন ভাবেলও খারাপ হেব, না 
ভাবেলও খারাপ হেব। িকছু করার নই। িক  আপনার কতব টু  আপনােক কের যেত হেব, ওখােনই 
শষ। তােত শটা হয় না। গীতায় য বলেছন ঃেখষ ি মনাঃ েখষ ু িবগত হৃঃ, খটাও শ 
ঃখটাও শ। যখন ঃখ হয় তখন যাগী দেখন এই ঃখেতা ইি েয়র ঃখ আমার তােত িক, 

আবার যখন খ হয় তখনও বেলন এই খেতা ইি েয়র খ আমার তােত িক।   
 

 ততৃীয় ভিূমেত অধীগতং ময়া ান  , তখন বাধ কেরন আমার ান উপলি  হেয় গেছ। থম 
ভিূমেত আপনার পাচঁটা িজিনষ জানার েয়াজন শষ হেয় গেছ। ি তীয় ভিূমেত আরও অনাস  হেয় 
গেছন। অনাস  না হেল কখনই েশর য় হেব না। অত  সাধারণ অব া থেক যাগ সাধনা  
হে । যাগ সাধনা করেত করেত একট ু অ সর হেয়েছন। এেগােত এেগােত একটা সময় ‘ঠা রই 
একমা  সত ’ এই বাধটা এেস গেছ। তখন মেন হয় আমার আর পাচঁটা িজিনষ জানার দরকার নই, 
যিদ িকছু জানার দরকার হয় িতিনই আমােক জািনেয় দেবন। আমার শরীর, মন, াণ সব এখন 
ঠা েরর সবায় বা কৃে র সবায় িনেয়ািজত। এরপর যখন সাধনা কের কের আরও উপের উেঠ 
গেলন তখন আপনার িনেজর মন, ইি য় আর ইি েয়র িবষয় এই িতনেটেক পির ার আলাদা আলাদা 
দখেত পােবন। এবার যখনই কান খ- ঃখ আসেব তখন বলেত পারেবন এ েলা ইি য় রােজ র, 
এ েলা আমার িকছু না। তখন শ ীণ হেয় যােব, ক  কম হেব। সইজ  যার যত বশী আসি  
তার কা া তত বশী, তােদর ঃখ-কে র বাধটাও বশী থােক, এেদর ারা যাগ সাধনা কখনই স ব 
নয়। যাগ এখনও আমােদর খুব বশী উপের িনেয় যাে  না, এেকবাের থেমর িদেক ি তীয় ভিূমেতই 
যাগ বেল িদে  তামার যিদ জগেতর কান িকছুর িত আসি  থােক তামার ারা যাগ হেব না। 
যখন এর থেক আরও একট ুউপের যাগী চেল এেসেছ, তখন বলেছ অধীগতং ময়া ানং, যাগী 
এখন বলেছ জগেতর যত ান আেছ সবটাই আমার মুেঠায়।  
 

এই ান মােন জাগিতক ােনর কথাই বলা হে  – এই পিৃথবীেত এমন িকছু িজিনষ নই 
যটােক যাগী জানেত ইে  করেল জানেত পারেবন না। যিদ দখা যায় কান সাধ ুএখনও মুখ বঝুেত 
হেব সাধ ুহেয়েছন িঠকই িক  এখনও কান সাধনা কেরনিন। সাধ ুমােনই তারঁ তী  বিু  হেব। থেম 
বেলিছেলন এটা সটা জানার আ েহর ব াপারটা থােক না। িক  এখােন বলেছন যিদ তারঁ জানবার 
ইে  হয় তা িতিন য কান িবষেয়র ান আয়  কের িনেত পারেবন। মরী লইু বােকর খুব র 
একটা বণনা আেছ – ামীজী আেমিরকােত আেছন, একিদন এক ঘেরায়া আেলাচনােত কউ ামীজীেক 
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িহ  ধম স ে  িকছু বলেত বলেলন, ামীজী িহ  ধেমর উপের বলেত  করেলন। িহ  ধম িনেয় 
বলার পেরই একজন পা াত  দশেনর উপর িকছু বলেত বলেলন, ামীজী সে  সে  পা াত  ধেমর 
উপর বলেত  করেলন। তারপর হঠাৎ একজন পদাথ িব ান িনেয় িকছু বলেত অ েরাধ করেতই 
ামীজী িনেমেষর মেধ  পদাথ িবদ ার উপের বলেত আর  করেলন, ধ ু তাই নয়, সই সময়কার 

িফিজে র যত বই িছল তার নাম কের কার লখা বইেত নতনু িক বলা হেয়েছ, কার বইটা এখন সব 
থেক ভােলা, সব িকছু ঝেড়র বেগ বেল গেলন। তারপর একজেনর অ েরােধ রসায়ন িবদ া িনেয় 
বলেত  করেলন। তেব সব থেক যটা অবাক কা , এর পেরই কউ কউ ি ান ধেমর উপের 
কেয়কটা ভােলা ভােলা বইেয়র নাম করার জ  ামীজীেক অ েরাধ কের বসেলন। ভাবা যায়! 
আেমিরকােত ি ানরা িহ  ধেমর এক স াসীেক িজে স করেছন ি ান ধেমর উপের ইদািনং িক 
িক ভােলা বই আেছ! মু েতর মেধ  গাটা ঘর িন  হেয় গল। যাই হাক ামীজী কেয়কিট বইএর 
কথা তােদর বেল িদেলন। ভাবনু ামীজীর িক পিরমাণ ােনর দখল িছল। আেরকটা ব াপার এই য, 
ামীজী িছেলন কলা িবভােগর ছা , ছা  জীবেন িব ান তাঁর িবষয় িছল না। 

 

আেরকিট ঘটনা, ামীজীর সে  একজন ইেলকি ক াল ইি িনয়ােরর সে  ডায়নােমা িনেয় কথা 
হি ল। িকছু ণ পেরই ইেলকি ক াল ইি নয়ার বলেছন ‘ ামীজী, দখিছ ইেলকি িসিটর এমন িকছু 
নই য যটা আপিন জােনন না’। সই সময় ইেলকি িসিট এেকবােরই নতনু িজিনষ, এিডশেনর 
আিব ার তখন সেব আেমিরকার বাজাের েবশ করেত  কেরেছ। িক  ামীজী এই িবষেয়র 
ানেকও আয়  কের ফেলেছন। এই হে  সবে র ল ণ। য কান অজানা েবাধ  িবষয় একটু 

ধিরেয় িদেলই দখা যােব চটপট িতিন পেুরা িবষয়টা আয়  কের িনেয় তার পেুরা ানটা দখল কের 
িনেয়েছন। কান সম া িনেয় যান, আপিন যত েণ সম ার কথা বলেত  কেরেছন তত েণ িতিন 
বেুঝ গেছন আপিন িক বলেত চাইেছন আর তার সমাধানও তারঁ মাথায় এেস গেছ। এ েলা কান 
ক  কািহনী নয় বা ফ া টািস নয়, এ েলা এই রকমই হয় আর এটাই হয়। আমরা বিল ঠা র িকছুই 
জানেতন না, িক  কথামৃত পেড় দখুন, হন িজিনষ নই য ঠা র জানেতন না। এই িনেয় স াসী ও 
ঠা েরর ভ রা আবার খুব মজা কের বেলন – চড়াই পািখ কতবার িক কের, আর সই তলুনায় িসংহ 
িক কের সব ধরেণর তথ  ঠা েরর জানা িছল। আবার অধ া  রামায়েণ িক আেছ সটাও বেল িদে ন। 
একজন বলেছ – আপিন তা পড়া না কেরনিন, এসব জানেলন িক কের? ঠা র বলেছন – িক বলছ 
গা, আিম েনিছ কত! তাতাপরুীেক বলেছন – যত িদন না তুিম আমােক সব িশিখেয় িদ  তত িদন 
তামােক আিম এখান থেক যেত িদি  না। য তাতাপরুী িতন রাি র বিশ কাথাও থাকেতন না, 
সই তাতাপরুী ঠা েরর জ  এগার মাস দি েণ ের কািটেয় গেলন। কথামৃেতর কাথাও বদাে র 
সার তে র সােথ কান িবেরাধ কউ পােবন না। অেনেক বেল য লাট ুমহারাজ িকছু জানেতন না। 
িক  তারঁও তী  বিু  িছল, হেত পাের তারঁ লু কেলেজর িড ী িছল না। ামী র নাথান জীও াশ 
টন পয  পড়ােশানা কের বািড় ছেড় স াসী হেয় িগেয়িছেলন। অথচ দখুন তারঁও কী তী  বিু । 
ামী র নাথান জীর শা  ােনর পিরিধ আর তার সােথ ইংরাজী ভাষায় তারঁ সাবলীল িবচরণ মতার 

কথা ভাবেলই অবাক হেয় যেত হয়। বাকা মুখেদর জ  ধ ু যাগ সাধনা কন জগেতর কান িকছুই 
তােদর ারা স ব নয়। ততৃীয় ধােপ যাগ বেলই িদে  স সব  হেয় যােব।    
 

 চতথু ধােপ া া িবেবকখ ািত। ান বাধ হওয়ার জ  পু ষ আর কৃিতর সংেযাগটা িবি  
হেয় যায়। িবেবক মােন, িনত  ব  আর অিনত  ব র তফাৎেক বেুঝ িনেয় অিনত  ব  থেক িনেজেক 
আলাদা কের নওয়া। অেনক বেলন – আিম জািন এ েলা করেত নই, িক  তাও কের ফিল, করেত 
ভােলা লাগেছ তাই কের ফলিছ। তার মােন, তাঁর এখনও িবেবক হয়িন। িবেবকখ ািতেত বেুঝ 
িগেয়েছন এ আলাদা, ও আলাদা। এই ভিূমেত তাই থেমই যাগীর কাযমুি  হেয় যায়। কাযমুি  
মােন যাগীর সম  ধরেণর কতব  বােধর অবসান হেয় যােব। কতব  বাধ হল – অেনেক মেন কেরন 
দেশর িত আমার একটা কতব  আেছ, সমােজর িত আমার কতব  আেছ, আমার পিরবােরর িত, 
ী-পেু র িত কতব  আেছ। চতথু ধােপ এই ধরেণর সম  কতব  বাধ খেস যােব। এই কাযমুি েকই 
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ভগবান গীতােত একট ু অ  ভােব বলেছন – নব ত  কৃেতনােথা নাকৃেতেনহ ক ন। ন চা  
সবভেূতষ ুকি দথব াপা য়ঃ।। কতেব র বড়াজােল এখন স আর আব  নয়। তাই বেল কউ যিদ 
বেল কাল থেক আিম আর অিফস যােবা না, সংসােরর কান কাজ করব না। ী যিদ ামীেক বেল 
‘আিম আর রা াবা া করব না, কননা তামার িত আমার আর কান কতব  নই’। তাহেল িক হেব? 
ী ামীেক গালাগাল দেব নয়েতা ীেক ামী গালাগাল দেব। রাজেযাগ বলেব তামার য কাযমুি  

হেয় গেছ বলছ িক  তার আেগ তিুম িক সব  হেয় গছ? না, আিম এখনও অেনক িকছুই জািন না। 
তামার মন থেক িক সব ঃখ বদনা চেল গেছ? না যায়িন। যখন কউ এ েলােক অিত ম কের 
যােব, কবল তখনই স বলেত পারেব য আমার আর কান কতব  নই, আমার কাযমুি  হেয় গেছ। 
যিদ বেল আমার আর কান কতব  নই, আর তখন যিদ কউ এেস তার গােল েটা চড় মাের তার 
িক  কান ঃখ বা অপমান বাধ হেব না। এ েলাই এক একটা ধাপ, এই ধাপ েলা পিরেয় এেল ধু 
তখনই আর কতব  থাকেব না।  
 

 চািরিদেক এত ঃখদাির , এত অিশ া, এেদর িত আমােদর কতব  আেছ। িক  মা েষর 
অ েমাচন করা যাগীেদর বা স াসীেদর কাজ নয়। থেমর িদেক যারা যােগর পেথ নামেছ 
িচ ি র জ  তােদর িনঃ াথ ভােব এই ধরেণর চরু কাজ করেত হেব। ামীজী দশবাসীর কােছ য 
সবার আদশ িদেয় গেছন, সটা সাধারণ মা ষেদর জ ই িদেয় গেছন। সাধারণ মা ষ ভাবতই 
চ  াথপর, িনেজর াথ ছাড়া িকছু বােঝ না। এেদর এই াথপরতার গি  থেক বার কের আনার 

জ  ামীজী সবার আদশ িনেয় এেসিছেলন। ঠা র শ  ুমি কেক বলেছন – ভগবান যিদ তামার 
সামেন সা াৎ এেস দাড়ঁান তাহেল তিুম িক তারঁ কােছ কটা হাসপাতাল আর িডসেপ াির চাইেব? তার 
মােন সমাজ সবা কখনই মানব জীবেনর উে  নয়। সাধরুা যখন সমাজেসবা কেরন তখন তার 
পছেন একটা আলাদা উে  থােক। থম হল তারঁা নারায়ণ ােন সবা কায কেরন, ি তীয় হােত 
একট ুসময় যখন আেছ তখন সমােজর সবার জ  না হয় ভােলা একট ুিকছু কের িদলাম, আর এরা 
যিদ  থােক, িশ ার েযাগ যিদ পেয় যায় তাহেল এরা আরও ঈ েরর িদেক এেগােত রণা 
পােব। িক  কান স াসীই কতব  বােধ িকছু করেবন না। স াসীর আবার কতব  বেল িকছু হয় 
নািক! অেনক আেগকার সমেয়র একটা মজার ঘটনা আেছ।  
 

ামী ভেূতশান জী মহারাজ তখন মঠ িমশেনর সহ স াদক িছেলন। তখনকার সময় অিফেস 
কাজকম করার লাকজন সিত ই খুব কম িছল। একিদন আরিতর সময় মহারাজ মেঠর পরুেনা অিফেস 
বেসিছেলন। সই সময় বাইের থেক একজন শঠজী এেসেছন। শঠজীর সে  মহারােজর -চারেট 
কথাবাতা হেয়েছ। মহারাজ খুবই উ মােনর সাধ ুিছেলন। ওনার সে  কথা বেল শঠজীও খুব ভািবত 
হেয়েছন। শঠজী িকছু ণ পের িজে স করেছন ‘একটা গান ভেস আসেছ নিছ, কাথা থেক গান 
ভেস আসেছ’? মহারাজ বলেলন ‘মি ের এখন আরিত হে ’। শঠজী সে  সে   করেছ ‘আপিন 
কন আরিতেত যানিন’?  মহারাজ বলেলন ‘আমার এখন এখােন বেস থাকার িডউিট আেছ’। ভ েলাক 
তখন হতবাক হেয় বলেছ ‘স াসীর আবার িকেসর িডউিট, যার জ  স আরিতেত যােব না’! ামী 
ভেূতশান জী পের কাউেক এই ঘটনার কথা বেল বলেছন ‘স াসীর আবার িকেসর িডউিট’? আসেল 
শঠজীর বাঝার ভলু হেয় গেছ, স াসী আর মঠ পিরচালনা করা েটা আলাদা িজিনষ। লােকেদর 
মেঠর স াসীেদর স ে  িবিচ  ধরেণর ক না থােক। িক  সাধারণতঃ স াসীর বা যাগীর কা র 
িতই কান ধরেণর কতব  বাধ থাকেব না।      

 

 প ম ধােপ বলেছন চিরতাথা ম বিু , আমার বিু  পেুরাপিুর চিরতাথ হেয় গেছ। এটাই 
িচে র িবমুি । িচে র িবমুি  হেয় যাওয়া মােন মেনর মেধ  এর আেগ য নানান রকেমর পা র 
হি ল সটা আর হে  না। পা র না হওয়া মােন এখন ইি েয়র সােথ, ইি েয়র ব র সােথ তার 
আর কানও একা  বাধ নই। ামীজী এবং ভা কারেদর ভাে ও একই কথা বলা হেয়েছ, সখােন 
বলেছন মেনর য নানা রকম ওঠা-পড়া চলিছল সব এই ভিূমেত এেস ব  হেয় গেছ। আজ ঘুম থেক 
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উেঠ বলিছ আজ আিম বেশ ভােলা আিছ। এই ভােলা থাকার কান দাম নই, কননা কালই বলেব 
ভােলা নই। আবার একিদন ঘুম থেক উেঠ বলিছ আজ আমার িকছু ভােলা লাগেছ না। এই ভােলা না 
লাগারও কান দাম নই, কারণ আগামীকালই এই মন আবার িঠক হেয় যােব। জীবেনর হতাশা মােনই 
তাই, মন এই উঠেছ এই নেম যাে । ামী যিদ একটা দামী শািড় িনেয় আেস ত িুণ মনটা উপের 
উেঠ যােব, আবার ামী যিদ বােপর বািড় যেত বাধা দয় ত িুণ মনটা নেম যােব। আমােদর সবারই 
মন এইভােব সব সময় প লুােমর মত দাল খাে । প ম ধােপ এেস মেনর এই দা ল মানতাটা 
পেুরাপিুর ব  হেয় যায়। উপমা িদেত িগেয় ামীজী বলেছন, পাহােড়র চড়ূা থেক একটা পাথর পাহাড় 
থেক গিড়েয় পড়েছ, পাথরটা গড়ােত গড়ােত মািটেত এেস পেড় থেম গল। মািটেত এেস যাওয়ার 
পর আর তােক গড়ােত হেব না। িঠক তমিন এত ণ মন য নানান ধরেণর প িনি ল, েপ 
নওয়ার ফেল যত রকম কামনা-বাসনা উঠিছল প ম ধােপ এেস সব ব  হেয় যােব। আপনার মন 
পাহােড়র চূড়া থেক গিড়েয় এেকবাের সা েদেশ এেস পড়ার পর ি র হেয় গেছ, মেনর সব খলা 
ওখােনই শষ। এর আেগ সমািধ-পােদ ‘ মাণ-িবপযয়-িবক -িন া- তৃয়ঃ’ এই পাচঁ ধরেণর য 
বিৃ র কথা বলা হেয়িছল, এখােন এেস মন এই পাচঁ ধরেণর বিৃ র প আর নেব না। লীিন 
জাগরেণর কথা বলেত ঠা র বলেছন ক েদেশ যিদ লীিন এেস যায়, সখান থেক লীিন আর 
নামেব না, িবষয়-আশেয় মন আর জড়ােব না। তখন ঈ রীয় কথা ছাড়া কান কথাই তার আর ভােলা 
লাগেব না, যখােন জাগিতক িবষয় িনেয় কথাবাতা হয় সখান থেক স উেঠ যায়। ঠা েরর এই 
কথা েলা যােগর প ম ভিূমর সােথ ায় িমেল যায়। 
 

 ষ  ভিূমেত িক হয় বলেছন। যখান থেক সিৃ  হেয়েছ অথাৎ কৃিতর য িতনেট ণ, তার 
মেধ  িচ  বীভতূ হেয় যায়, বলেছন বীলয়  , কৃ  েপ িবলয় হেয় যায়। আমােদর যা িকছু সব 
মনেক িনেয়ই, এই মেনর সাবজনীন পিরভাষা হল িচ । এই মেনরই িবিভ  অব ােক কখন বিু  
বলেছ, কখন অহ ার বলেছ, কখন িচ  বলেছ। বিু  এেসেছ সই কৃিত থেক, কৃিত মােন িতনিট 
ণ – স , রেজা ও তেমা, সখােনই এই বিু  বা িচ  বরেফর মত গেল যেত থােক (melting 

away)। িতনেট েণর মেধ  িবলয় হেয় যাওয়া মােন আপিন এখন ার মত হেয় গেলন। আপিন 
এখন পেুরা সিৃ র সব িকছুর মািলক।  
 

স ম ভিুমেত িক হয় বলেত িগেয় বলেছন ি  ভতূ  আর এর অ  একটা শ  ব বহার 
কেরন াি ভতূ , এেকবাের কবেল  িগেয় িতি ত হেয় গেছন। এবার িতিন কৃিতেকও অিত ম 
কের চেল গেছন। কৃিতর সে  আর তারঁ কান স কই নই। বরেফর পাহােড় যখন বরেফর স 
নােম তখন একটা িবরাট বরেফর চাইঁ নীেচর িদেক গড়ােত থােক, গড়ােত গড়ােত নীেচ পাহােড়র 
পাদেদেশ মািটর সং েশ এেস থেম গল। স ম অব ায় এখন আর তােক গড়ােত হে  না, এখন 
িক হেব? পাহােড়র উপর যত ণ িছল তত ণ িছল, িক  এখন স নীেচ পেড় গেছ, এখন স গলেত 

 করেব। বরেফর চাইঁেয়র মত িচ  এখন তার উৎেসর সােথ মশ িবলীন হেয় যেত  কেরেছ। 
িচে র উৎস মহৎ। মহৎ এেসেছ কৃিত থেক। িচে র তখন িনজ তা বেল আর িকছু থােক না। একটা 
িবশাল বরেফর চাইঁ যিদ সমুে র মেধ  ভেঙ পেড় তখন স ঐ জেলর মেধ ই বরেফর চাইঁ গেল যেত 
থাকেব। থেম ভাবেত থােক এ আমার িক হল, িকছু ণ পের দেখ স আর স নই। আর অবেশেষ 
স তার িনেজর মেধ ই িনেজেক িতি ত কের, স যা িছল তাই হেয় যায়। বরফ তা জলই িছল িক  
কান কারেণ বরফ হেয় িগেয়িছল, বরেফর চাইঁ সই সমুে র জেলই পেড়েছ, এখন স গেল গেল সই 
সমুে র জলই হেয় গেছ, সেতা সমুে র জলই িছল। যিদ বেল বরেফর ঐ বলটা কাথায় গল? 
কাথাও যায়িন স সমু  িছল সমু ই হেয় গেছ। আমরাও িঠক এই বরেফর বেলর মত। গড়াি  তা 
গড়াি ই, কত যগু, কত জ  ধের গিড়েয়ই চেলিছ। গড়ােত গড়ােত একিদন এই সি দান  সাগের 
পেড় গল, এখন স এই সমুে রই একটা অংশ, গলেত  করল, গেল গেল সি দান  সাগেরর 
জেল িমেশ গল, এখন স আর অংশ নই, সি দানে র সােথ একীভতূ হেয় গল।  
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কৃিত আর পু েষর ে  িঠক এই ব াপারটাই হয়। এই হল যােগর সাতটা ধাপ। স ম 
অব ােত পু ষ পু েষ িতি ত হেয় গল। এটাই যােগর কবল  াি । এই অব ায় অবি ত হেয় 
যাওয়ার পর স তখন দেখ ‘মােগা! এত িদন কী করিছলাম আিম’!  ভে র মত স ভােব 
‘এ েলা তা সবই , িক  এই েলােক িনেয় আিম বাকার মত হাসিছলাম, কাদঁিছলাম, 
িমিছিমিছ ভয় পাি লাম! এই সিৃ , সিৃ র খলা, এর সােথ তা আমার কান স কই নই। ইি য় 
তার ব র উপর কাজ কের যাে , মন িনেজর মত চলেছ। আমার সােথ তা এেদর কান স কই 
নই, আমার তা এই জগেতর কান িকছুরই দরকার নই’। িযিন কৃিতেকই ছেড় িদেয়েছন তারঁ আর 
িকেসর জ  িক িজিনেষর েয়াজন হেব! িতিন  দখেত পান আমার সােথ কৃিতর কান িমল 
নই। পু ষ িযিন  চত , িযিন আন ময়, িযিন স ামা  , আর কৃিত যার মেধ  না আেছ কান 
চতে র ভাব, না আেছ কান আনে র ভাব, তাহেল িক ঃেখর ভাব আেছ, কান ভাবই নই। কৃিত 
ধ ু েটা িজিনষ জােন, আকষণ আর িবকষণ। চু ক ও তিড়ৎএর ে ও এই একই িজিনষ আকষণ 

আর িবকষণ, িক  মা েষর ে  আেরকিট িজিনষ হয় আকষণ হেলই তার আন  হয় আর িবকষণ 
হেলই তার ক  হয়। জগেত এই েটারই খলা, আমরা সবাই এক একটা জীব  সজীব চু ক ছাড়া 
িকছু নয়। জীব  চু ক হওয়ার জ , চু েকর যমন িবকষণ হয় আর আকষণও হয়, ততৃীয় স িকছু 
জােন না, িকছু িকছু ে  অব  স িনউ াল থােক। আকষণ আর িবকষেণর জ  চু েকর ধান য 
কাযটা হয় তা হল, আপিন যিদ আকষণেক েখর সােথ আর িবকষণেক ঃেখর সােথ জিড়েয় রােখন 
তাহেল যখােনই খ সখােনই আপিন দৗেড় যােবন আর যখােনই ঃখ সখান থেকই দৗেড় 
পালােবন। সারাটা জীবন সবাই ধু দৗেড়ই যাে , আর দৗড়ােত দৗড়ােতই একিদন মুখ থবুেড় পেড় 
মারা যাে । যাগী যখন বেুঝ যায় আিম আলাদা কৃিত আলাদা তখন আকষণ আর িবকষণ কানটাই 
তােক আর িকছু করেত পাের না, তাই খ- ঃেখও স উদাসীন হেয় যায়, কৃিতর কান িকছুই তােক 
আর আকিষত করেত পাের না আবার িবকিষতও করেত পাের না। 

 

আপিন বলেবন কৃিত আেছ বেলই তা সিৃ  চলেছ, আকষণ িবকষণ আেছ বেলই তা সিৃ  
চলেছ। আের ভাই! সিৃ  যার চালােনার িতিন চালােবন, ভগবােনর সিৃ  ভগবানই চালােবন, তা িনেয় 
আমােদর মাথা ব াথা করার কান দরকার নই। আমরা মেন কির যারা কামী পু ষ তারাই সিৃ  চািলেয় 
যােব। মুসলমানেদর যতই বাঝান তারা িক কখন জনসংখ া কম করেত চাইেব! ভারত সরকারও িকছুই 
করেত পারেছ না, জনসংখ া িদেন িদন বেড়ই চেলেছ। জনসংখ ার কথা ভেব আপিন িক করেবন, 
আপিন আেগ িনেজর বেরাবার পথটা দখুন, িকভােব এই কৃিতর খ ড় থেক বেরােবন সটা ভাবনু। 
 

 এত িকছু বলার পর ামীজী বলেছন এ েলা খুবই উ  অব ার কথা, আমােদর পে  ধারণা 
করা অত  কিঠণ। সইজ  আমরা এর থেক আরও সহজতম প া িনেয় আেলাচনা করেত যাি , 
য েলা আমােদর পে  বাঝা সহজ এবং অ শীলনও আয়ে র মেধ । তাই এখন বলেছন এ েলা তা 
অেনক উচঁ ুকথা হল, এখন ঐখােন িকভােব পৗছঁােত হেব সই কথা বলা হে । 
 

অ া েযাগ এবং যম ও িনয়েমর অ শীলন 
 তখন পত িল বলেছন যাগা া ানাদ ি েয় ানদীি রািবেবকখ ােতঃ।।২৮।। যাগ 
এত ণ তার দশনেক ত তঃ ব াখ া কের িদেয়েছ। সখান থেক সাজা নেম আসেছন বা ব 
সাধনােত। আিম তা বঝুলাম আমার মেন অেনক আবজনা আেছ, আমার শ আেছ আর যাগ বলেছ 
আমার মেনর আবজনা দরূ হেয় যােব, আমার মেন শ বেল কান পদাথ থাকেব না, িক  আিম এই 
যাগ সাধনা করেবা িক ভােব? অথাৎ আিম যিদ যাগী হেত চাই, তাহেল আিম িক উপােয় যাগী হেত 
পারব? তখন বলেছন এই য তামােক িবেবকখ ািতর কথা বলা হল, য ানদীি র কথা বলা হেয়েছ, 
যখােন মা ষ ােন িতি ত হয়, সই িবেবকখ ািত বা ােন িতি ত হওয়া স ব যিদ এর আেগ 
তিুম যােগর এই আটিট অে র অ শীলন করেত পােরা। 
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পেরর সেূ ই পত িল অ া েযােগর কথা বলেছন। যাগী হওয়ার জ  যােগর এই আটিট 
অ েক ধােপ ধােপ সবাইেক অ শীলন কের যেত হেব। সেূ  কী বলেছন? যম-িনয়মাসন- াণায়াম-
ত াহার-ধারণা-ধ ান-সমাদেয়াহ াব ািন।।২৯।। যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম, ত াহার, 

ধারণা, ধ ান ও সমািধ যােগর এই আটিট অ  – এক সােথ সি  কের বলা হয় অ া েযাগ।  
 

 থেম যম অভ াস করেত হেব, এটা থম ধাপ এবং আমােদর ব বহািরক জীবেনও যমেক 
আমরা িঠক িঠক কােজ লাগােত পাির। যম অ শীলন যত ণ না হেব তত ণ যাগশাে র মেত কউ 
যাগ পেথ এেগােত পারেব না। অিহংসা-সত াে য়- চযাপির হা যমাঃ।।৩০।। অিহংসা, সত , 
অে য়, চয এবং অপির হ এই পাচঁিটেক একসােথ বলা হয় যম। যাগাভ াস আর  করার েত, 
অথাৎ িকনা আধ াি ক জীবেনর যা া  করেত যারাই আসেব েত ক নবাগত সাধকেক এই পাচঁটা 
িদেয়ই  করেত হেব। এই পাচঁটা িকভােব করা যােব, করেল িক হয়, সই স ে  পর পর এখন 
আেলাচনা চলেত থাকেব। 
 

 থেম অিহংসা, অিহংসা হল কান াণীেক কান ধরেণর ক  না দওয়া। অিহংসােত য কান 
ধরেণর িহংসা, বাইের িহংসা দখােনা তা দেূরর কথা মেনর মেধ ও িহংসা ভাব থাকেব না। আিম 
কা র মুেখর উপর সরাসির কট ূ কথা বেল দওয়ােত য িহংসা করলাম, তমিন মেন মেন িচ া 
ভাবনার মেধ ও কাউেক ক  িদি  সটাও িহংসা। াণীবধ না করাটাই একমা  অিহংসা নয়। কা র 
িত কান রকম িহংসা ভাব না রাখাটাই অিহংসা। মেনও কান িহংসার ভাব থাকেব না, মুেখও কান 

িহংসা থাকেব না আর কােযও কান িহংসা ভাব পিরণত হেব না। িহংসা খুব জিটল একিট শ । জনরা 
অিহংসােক তা মারা ক বাড়াবািড়র পযােয় িনেয় গেছন। তারঁা সে েবলা আেলা পয  ালােত 
চাইেবন না, মুেখ কাপড় িদেয় রাখেবন যােত কান াণহািন না হয়। িহংসা বা অিহংসা আসেল মেনর 
একিট িবেশষ অব ান। মেনর অব ানটাই িঠক িঠক অিহংসা। যমন আমরা য মাছ খাই, এই খাওয়াটা 
িঠক িহংসার মেধ  পেড় না। কারণ মাছ খেয়ই আমােক বাচঁেত হেব, যােদর জীবন ধারেণর জ  মাছ 
খাওয়া ছাড়া আর কান উপায় নই, তারা িক করেব? আসেল িহংসা মােন কা র িত করেত চাওয়া 
বা আিম চাইিছ তামার কান িত হেয় যাক। ঘের চরু মশা, সে র পর বেস য িনি  ভােব 
জপধ ান করব মশার জ  তা স ব হে  না। আিম এখন জানলায় নট লাগােত পাির, অল আউট 
ালােত পাির। িক  তা সে ও মশার উপ ব না কমেল আমােক বাধ  হেয়  করেতই হেব। আিম 
য মশা মারিত চাইিছ তা তা নয়, আমার িনেজর শরীরেক র া করেত হেব। ঠা রও ছারেপাকা 
মারেতন আবার তারঁ িশ েক বলেছন আরেশালা েলােক মারেত িক  িশ  না মের সব 
আরেশালা েলােক ছেড় দওয়ােত িশ েক ঠা র িতর ার করেছন। এ েলা িহংসার মেধ  ধরা হয় 
না। গা ীজী যখন সাবরমিত আ েম থাকেতন, সই সময় সখােন একটা বাছুর হেয়িছল যার চাখ অ  
িছল আর পা িবকলা  হওয়ােত হাটেত পারেতা না। বাছুরটা সিত ই খুব ক  পাি ল। এত ক  পাি ল 
য চােখ দখা যত না। গা ীজী িল কের মের িদেত বলেলন। পের এই িনেয় গা ীজীর িব ে  
অেনক সমােলাচনা হেয়েছ। একিদেক িতিন অিহংস আে ালন করেছন অ  িদেক িনেজই িতিন িহংসা 
করেছন। যােগর দিৃ েত িক  এটা অিহংসা। কারণ এই কােজর মেধ  গা ীজীর মেন কাথাও িহংসার 
ভাব িছল না। িতিন মেন করেছন আিম বাছুরটােক ক  থেক মুি  িদি । চ ীজ খা ঁতার স েদর 
বলত ‘যেু র সময় মা ষেক মারা কান কিঠন কাজ নয়, িক  সাধারণ অব ায় শা  মেন একটা 
মা ষেক মারা খুব কিঠন। সইজ  বকুটা কেঠার করেত শখ’। এক শহের চি স খারঁ স রা 
আ মণ কেরেছ। সই শহর তােদর ব তা ীকার করেত চায়িন। চি জ খা ঁসে  সে  ম িদেলন 
পেুরা শহরটােক মািটেত িমিটেয় িদেত আর বেুড়া, বিুড়, িশ  জায়ান সবার গলাটা কেট িদেত। সবাই 
লাইন কের দাড়ঁাল, একটা একটা কের লাইন এেগাে  আর স রা শা  মেন ওেদর গলা কাটেত 
লাগেলা। শহেরর বািস ােদর তা কান দাষ িছল না। চি জ খা ঁ ধ ু তার স েদর মেনর মেধ  
িন রুতার ও িহং তার ভাবেক কেঠার করার জ  এই জঘ  নরসংহার করােলন। 
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সিত কােরর অিহংসা হল – আমােক কউ একটা গালাগাল িদল, তার তু ের আিম তােক 
একটা চড় মারলাম, আমার এই আচরণেক সবাই বলেব িহংসা। িক  এখােন কৃত িহংসা হেব না। 
আবার মেন ক ন একজন ভ েলাকেক আিম গালাগাল িদলাম উিন উে  আমােক চড় না মের, 
চপুচাপ স  কের গেলন। িক  তারঁ শরীেরর মেধ  একটা পিরবতন এেস গল, ঘন ঘন িনঃ াস 
পড়েত থাকল এবং িতিন সটােক চেপও িদেলন, এখােনও িক  অিহংসা হল না। আপিন কাউেক িমি  
িমি  কের কথা বলেছন, িক  মেন মেন আপিন তার িত চাইেছন, তার মােন আপিন ভতের িহংসা 
পেুষ রেখেছন। এটাই িঠক িঠক িহংসা। যােগ িহংসা এেকবােরই চলেব না। িতন বছেরর িশ  দা র 
কােল উেঠ দা র গােল চড় মারেছ, কান ধের টানেছ, তােত দা র ব াথাও লাগেছ িক  দা  িক 
নািতেক তার জ  মারেত যােব? দা র মেন কান ধরেণর িহংসা বিৃ ই উঠেছ না। অিহংসােত িতি ত 
থাকেল এই ধরেণর কান রকেমর অ ভবই আসেব না। অিহংসা মােন এই নয় য আমােক কউ মারল 
আর আিম তােক আেরক গাল বািড়েয় দব। িয  বলেছন তামােক যিদ কউ মাের তাহেল তিুম 
তামার আেরকটা গাল বািড়েয় দাও। অ  গালটা বািড়েয় দওয়ার মােনটা িক? এই িনেয় জজ 
বাণাড’শর একটা খুব র কৗতকু গ  আেছ – একজন ম বীর ি ান ধম িনেয়েছ। একিদন এক 
রাগা প াটকা ি ান তােক িজে স করেছ – তিুম িক ি ান? া।ঁ যই াঁ বেলেছ স ঐ ম বীেরর 
গােল ঠাস কের এক চড় কিষেয় িদেয় বলেছ – িয  বেলেছ তামার গােল কউ চড় মারেল তিুম 
তামার অ  গালটাও বািড়েয় দেব। ম বীর তখন তার অ  গালটাও বািড়েয় িদেয়েছ। রাগ প াটকা 
লাকটা ঐ গােলও ঠাস কের আেরকটা চড় মেরেছ। তখন ম বীর বলেছ – আমার এই েটা গালই 
আেছ, ততৃীয় গাল নই। এই বেল তােক বধড়ক পটােত লাগল।  

 

রাজেযােগ এখােন বলেছ না য তিুম আেরকটা গাল বািড়েয় দেব। মেন যিদ কান ধরেণর 
িতি য়াই না আেস, তেবই সটাই িঠক িঠক অিহংসা হেব। িতি য়া এেলা আর সটােক দিমেয় 
দওয়াটােকও এখােন অিহংসা বলেছ না। আমােক যিদ কউ গালাগাল দয় থেম শরীরটা গরম হেত 

 করেব, তারপের চাখ, কান, মুখ সব লাল হেত  হেব। এরপেরই মুখ িদেয় পা া গালাগাল 
হেব, শেষ হাত থাকেত মুেখ কন,  হেয় গল হাতাহািত। এ েলা এত ত ঘেট যায় য আমরা 
ধরেতই পািরনা। যােগর ে  অিহংসা অত  পণূ, এত েয়াজনীয় য যাগী হেত হেল অিহংসা 
িদেয়ই  করেত হয়। অিহংসােত িতি ত না হেল কখনই যাগী হওয়া যােব না। সিত  সিত ই স 
কাউেক আঘাত িদেত চাইেছ না, িক  িকছু এমন একটা কের ফলল যার ফেল একটা িহংসার কায 
হেয় গল, তখন িক  এটা তােক শ করেব না। এই কােযর জ  মেন অ েশাচনা ও অ  অেনক 
িকছু হেব িক  ওর জ  তার কান দাগ লাগেব না। মশার কামেড় আমােদর অেনক ধরেণর অ খ হেয় 
যেত পাের, তার থেক র া পাওয়ার জ  মশা যােত না আেস তার সব ব ব াই করেত হেব আর  
চারেট মশা তােত যিদ মেরও যায় তােত কান িহংসা হেব না, কন না আমােদরও তা বাচঁেত হেব। 
সাবরমিতেত গা ীজীর আ েম সাপ মারা িনেষধ িছল, সােপরা ওখােন িনেজেদর মত ঘুের বড়াত, িক  
তার জ  সবাইেক অেনক সাবধাণতা অবল ন করেত হত, সতক থাকেত হত। িনেজর র ার জ  
আেগ ব ব া রাখেত হেব। যিদ সটােতও না হয় তাহেল তখন আ র ার জ  িকছু িকছু াণীর াণ 
নাশ করেত হয়, িক  এটা অব ই িহংসা এবং িত কের। গােয় মশা কামড়ােল য মশা মারিছ এেত 
অব ই আমােদর পাপ লাগেছ, িক  এখন আমরা িক করব! আবার না মেরও উপায় নই। সইজ  
আেগ থেক জাল লািগেয়, মশার ধপূ ািলেয় ব ব া কের িনেত হয়, যােত িহংসাটা না করেত হয়। 
মশা যখন কামড়ায় আর তখন শরীের য ালা তরী হয় সটাই আমােদর মেনর মেধ  িহংসা বিৃ টােক 
জািগেয় দয়। িহংসা বিৃ  যই জেগ গল তখন এই বিৃ টাই আমােদর মনেক টেন নািমেয় দেব। 
 

দি েণ ের প বটীেত রাে  িগিরশ ঘাষ আর ামীজী বেস ধ ান করেছন। িগিরশ ঘাষ ঠকা   
ঠকা   কের মশা মের চেলেছন আর তার পােশ ামীজী বেস আেছন দখেছন ামীজীর গােয় এত 
মশা বেস আেছ মেন হে  যন ামীজী ক ল চাপা িদেয় বেস আেছন। িক  কান বাধই নই, িতিন 
স ণূ ভােব ধ ােনর গভীের ডুেব গেছন। যখন তারঁ ধ ান ভাঙেব, যখন শরীর বাধ িফের আসেব 
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তখন তারঁ ালা অব ই করেব, িবষ েলা যােব কাথায়। আমরা জািন য ামীজীর মেধ  নািক 
িহংসা বিৃ  কখনই িছল না। তার ফেল মশা যখন কামড়াত তারঁ তখন িকছুই বাধ হেতা না। 
  

 ি তীয় হল সত । সত ও তাই, মন থেক, বচন থেক আর ব বহাের সব সময় সত  থাকেত 
হেব। এখােন সত  মােন মেন কান ধরেণর রিভসি , কাউেক ঠকােনা, িনেজর রাগ ও ষবশতঃ 
িমথ ার আ য় না নওয়া। মহাভারেত কৗিশকী মুিনর কািহনীেত একজন পিথকেক হত া কের সব  
লু ঠন করার অিভ ােয় িকছু ডাকাত তাড়া কেরিছল। বচারা পিথক তাড়া খেয় কৗিশকী মুিনর 
আ েমর এক ঝােপর মেধ  লিুকেয় িছল। ডাকাতরা এেস কৗিশকী মুিনেক পিথেকর ব াপাের িজে স 
করেছ। মুিন সত  বই িমথ া বলেবন না, িতিন ঝােপর িদেক পিথকেক দিখেয় িদেলন। ডাকাতরা 
পিথকেক ধের িনেয় তােক খুন কের সব কেড় িনল আর পেুরা পাপটা কৗিশকী মুিনর লেগ গল। 
িক  রাজেযােগর আদশ অ সাের ঐ অব ায় যাগী িক করেব?  কের স ডাকাতেদর বেল দেব - 
আিম বলব না তামােক, তিুম আমােক িজে স করেছা তা, আিম তামােক বলব না। িকংবা মৗন 
থাকেব। সেত র জ  আিম জািন না, এই িমেথ  কথাটাও স বলেব না। আবার স এমন িকছু বলেব 
না যার ফেল কান িহংসার কারণ হেব। সত  আর অিহংসার মেধ  বাক  মােন িক বলেছ সটা বড় কথা 
নয়, বড় কথা হল মেনর অিভ ায়। অিহংসা আর সত  যাগ অভ ােসর থম ধাপ।   
 

 অে য় মােন চিুর না করা। অে য় শে র সহজ অথ চিুর না করা হেলও এই শ িটর ভাব ও 
তাৎপয অেনক ব াপক ও গভীর। চিুর করা মােন, কা র িজিনষ না বেল নওয়া। িক  অে য় আর 
লাভ অ া ী ভােব জিড়ত। কা র একটা ভােলা িজিনেষর িত নজর গেছ, তার সােথ ভাবেছ যিদ 
কান ভােব ঐ িজিনষটা ওর কাছ থেক আদায় করেত পাির, যিদ িদেয় দয়, এই ধরেণর সম  
মেনাভাবই অে য় বিৃ র মেধ  এেস যােব। যারা চিুর কের তােদর অেনেকই অভােব চিুর কের আর 
অেনেকর ভাব হেয় যায়, আর বাকীরা কের লােভ পেড়।  
 

 তারপর আসেছ চয। আধ াি ক জীবেন চয অপিরহায। চয ছাড়া আধ াি ক জীবন 
অস ব। য পেথর আর য ধেমরই সাধক হেয় থা ক না কন, ানমাগীই হাক, িক ভি মাগীই 
হাক, ি ান হাক িক মুসলমান হাক, যখনই বলেব আিম সাধক তখনই দখেত হেব স চয িঠক 
িঠক অ শীলন করেছ িকনা। ক াথিলক বা বৗ রা আবার িবেয়র অ মিতই দয় না। িক  চেযর 
সােথ িবেয়র কান স ক নই, স ান হেয়েছ তার সােথও চেযর কান স ক নই। যিদন বলেব 
– আিম আজ থেক সাধনা করব, সিদন থেক তার মন থেক, বচন থেক আর আচরেণ কান 
ধরেণর অ চেযর কাশ তা থাকেবই না, আচরণ আর কথার ব াপার ভেুল যান, বলেছ মেনর 
মেধ ও অ চেযর কান ধরেণর িচ া আসেব না। যিদ অবেচতন ভােবও এ ধরেণর িকছু এেস যায় 
তাহেল তােক আবার থম থেক  করেত হেব, আর সেচতন ভােব করার তা ই আেস না। 
রা া িদেয় যাে  বা কান পি কা হােত এেস গল তােত এমন িকছু ছিব বা দৃ  চােখ পেড় গল, 
আর সখান থেক মনটা একটা বিৃ  িনেয় িনেলা, বলেছ এ েলা থেকও সাধকেক িনেজেক বাচঁাবার 
য়াসী হেত হেব। সইজ  াচীন কােল সাধ ু স াসীরা বেন জ েল িগেয় তপ া করেতন, হায় 

আ য় িনেতন, যােত ঐ ধরেণর কান িকছু চােখর দিৃ র মেধ  না আেস। চয ছাড়া আধ াি ক 
জীবন ক নাই করা যায় না। য ব ি  নারীেক নারী েপ দেখ সই ব ি  এখনও যাগ সাধনায় 
এেগােত পারেব না। থেমই হয়েতা ঝােমলায় পড়েব না, িক  পের একটা সময় স ফাসঁেবই ফাসঁেব। 
সইজ  বলা হয় থম থেকই চেযর অ শীলন করেত হেব। আপিন হয়েতা থম থেকই মন 
থেক চয পালন করেত পারেবন না, স বও নয়। তাই থেম মন থেক একট ুসংযম করেলা, 
তারপর বচন থেক সংযম করেলা, এইভােব ধােপ ধােপ এেগােত হয়। এই কারেণই বশীর ভাগ লাক 
মেন কের ভি  পথ অেনক সহজ পথ, ভি  পেথ এত ঝােমলা নই। িক  য পেথই আপিন যান না 
কন, এই পাচঁিট িজিনষ সবাইেকই পালন করেত হয়।   
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যেমর শষ ধাপ অপির হ – কা র কাছ থেক কান ধরেণর উপহার না নওয়া। যাগ পেথর 
সাধকেক এেস একজন বলল – বাবাজী আপনার জ  মাংস রা া কের িনেয় এেসিছ। এরপর লাকিটর 
িত ক ণাবেশই হাক আর িনেজর মাংস খাওয়ার লােভই হাক, যিদ স ওই রা া করা মাংস হণ 

কের নয় ত িুণ যাগী একশ হাত নীেচ নেম যােব। কারণ এর মেধ  ত া ার ব াপারটা জিড়েয় 
আেছ। য এই মাংস রা া কের িনেয় এেসেছ এই রা া করা মাংস ঐ ব ি র ত া ােকও বহন করেছ, 
যই সাধকেক িদেয় িদল স তার িনেজর ত া া এখন তােক হ া র কের িদল, ধীের ধীের এই 
ত া াই যাগীেক িবিষেয় দেব। যাগীর মন এতই পিব  হেয় যায় য এেকবাের সাদা কাপেড়র মত 
ধ  ধেব। সাদা কাপেড় িব  পিরমাণ কােলা দাগ পড়েল ওই দাগ দরূ থেকও দখা যােব। িক  কােলা 
পাশােক দাগ লাগেল বাঝা যােব না। সইজ  সাধারণ লােকর কােছ এ েলা িকছুই নয়, িক  
একজন যাগীর কােছ এ েলাই মারা ক আকার ধারণ কের নয়।  
 

 অপির েহর ি তীয় যটা খুব মারা ক িদক, তা হল, যখন দান সাম ী উপহার এ েলা 
আসেত থােক তখন যাগীর মনটা অ  িদেক চেল যায়, একা তটা ভ  হেয় যায়। তাহেল িক যাগী 
িকছুই নেব না? বলেছন – যতটু  েয়াজন ততটু ই নেব, তার অিতির  একটওু নয়। এখন 
েয়াজন কতটা? সখােনও বলেছন – জীবন ধারণ করেত গেল, জীবন িনবােহর জ  যতটু  দরকার 

িঠক ততটু ই তারঁ েয়াজন তার বাইের িকছুই নয়। েয়াজেনর অিতির  িকছু িজিনষ যিদ যাগীর 
কােছ থেক থােক তাহেল বঝুেত হেব স অপির েহ িতি ত নয়। যাগ সাধনায় অপির হ হওয়া 
এেকবাের বাধ তামূলক। আপিন বলেবন, আিম অেথাপাজন করিছ আিম ভাগ করেত পারেবা না? 
িন য়ই ভাগ করেত পােরন, িক  আপিন কান িদন যাগী হেত পারেবন না।  
 

 এতটা বলার পর পত িল বলেছন এেত জািত- দশ-কাল-সময়ানবি াঃ সাবেভৗমা 
মহা ত  ।।৩১।। এই য বলা হল অিহংসা, সত , অে য়, চয ও অপির হ, এ েলা ধু 
আধ াি ক উ িতর জ ই অপিরহায নয়, য কান দেশর, য কান জািতর, য কান সমােজর 
মা েষর জ , য কান যেুগ এই পাচঁিটেক বলা হয় মহা ত। য কান দশ, আি কা হাক, ভারত 
হাক বা আেমিরকাই হাক, আজ থেক  হাজার বছর আেগ হাক বা আজ থেক  হাজার বছর 
পের হাক য কউ এই পাচঁিট তেক পালন করেব তার আর বাকী যা আেছ সব এেস যােব। গা ীজী 
বেলিছেলন সত  আর অিহংসা এই েটােক পালন করেলই হেব। বলা হয় এই পাচঁিটই যােগর পেথ 
থম ধাপ, িক  যিদ কান সাধারণ মা ষও, যার আধ াি ক জীবেনর িত কান আ হই নই, স য 
কান ধেমরই হাক না কন, সও যিদ য কান দেশ, য কান সমেয় অ শীলন কের তাহেলই তার 
জীবেনর ছিবটা স ণূ পাে  যােব। পত িল  হাজার বছর আেগ এই কথা েলা বেলিছেলন, গা ীজী 
িকছু বছর আেগ মা  এর েটা অিহংসা আর সত  অ শীলন কের জগৎ িবখ াত হেয় গেলন, আর এই 
িকছু িদন আেগ নলসন মে লা এই েটােক অ শীলন কের কাথায় উেঠ গেলন।  
 

 িহ ই হাক আর মুসলমানই হাক, ি ান হাক বা বৗ ই হাক, য ব ি র মেধ  এই 
পাচঁটা িজিনষ আেছ সই ব ি েকই সমাজ সব থেক বশী স ান কের। িয েক সারা পিৃথবী কন 
এত স ান কের? কারণ িতিন ত াগী পু ষ, িতিন চিুর করেতন না, িতিন দান উপহারািদ িনেতন না 
আর িতিন চেয িতি ত িছেলন। য দশ থেক ইসলাম ধম জ  িনেয়েছ, সই আরব দেশর 
লােকরা থেম এেকবাের জংলী িছল। আেগ আরব দেশ কান মেয়ক িবেয় করার পর তার ামী 
হয়েতা বেল িদল, তিুম এবার িবদায় নাও, আমার কােছ তামার েয়াজন শষ হেয় গেছ। পের সই 
মেয়িটর জীবন ধারেণর আর কান উপায় থাকেতা না। মেয়িটেক অ  কউ িবেয় কের িনল তা বেঁচ 
গল, িক  তা নাহেল পেথ বেস গল। এইভােব দখা যায়, এক একিট লাক জীবেন কম কেরও 
একশিট িবেয় করেতা। িক  মহ েদর আিবভােবর পর িতিন িঠক কের িদেলন, তামরা িবেয় একটার 
বশী করেব না। মহ েদর অ গামীরা তা এই িনেয় রীিতমত িব ব কের িদেয়িছল। এত িদন কাথায় 
একশ েশা িবেয় করা হত আর এক ফেতায়া িদেয় সটােক মহ দ এেক নািমেয় িদেয়েছন। শেষ 
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মহ দ চারেট িবেয়র অ মিত িদেলন, িক  চারেটর পর কান মেতই নয়। অ মিত িদেয় মহ দ শত 
কের বেল িদেলন, তখনই চারেট িবেয় করেত পারেব যিদ চারজনেক সমান ভােলাবাসেত পােরা। বেলই 
আবার মহ দ বলেছন, এক পু েষর পে  চারজনেক সমান ভােলাবাসা স ব নয়। তার মােন তিুম 
চারেট িবেয় করেত পােরা না। এটাই িঠক িঠক চয। িহ ীর বােদই আেছ ‘এক নারী চারী’, 
য একিট মেয়েক িনেয়ই থােক স চারী। মহ দও চযেক িনেয় এেসেছন। আরিবয়ানেদর মেধ  
য চুির, িছনতাই, লঠু তরাজ িছল সটােক মহ দ িনয় েণ িনেয় এেলন। য কান ধেম যখনই 
মূল েবােধর কথা বলা হয় তখন এ েলােকই মূল েবােধর তািলকায় রাখা হয়। এর আেগ আমরা ম ী-
ক ণা-মুিদেতােপ াণাং িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম, এ েলাও এই একই িজিনষ। আপিন যখন চাইেছন 
আমারই েমাশন হাক অপেরর যন না হয়, আমারই মাইেন বাড়ুক অ েদর যন না বােড়, এ েলাই 
িঠক িঠক িহংসা। আপিন মাছ খেলন িক খেলন না, মাংস খেলন িক খেলন না, এ েলা িদেয় িহংসা 
অিহংসার িবচার হয় না। জীবই যখন জীেবর খাদ , অপর াণীেক ভ ণ না কের কান াণীই জগেত 
বেঁচ থাকেত পাের না। িহংসা বিৃ  পেুরা আলাদা ব াপার। িহংসা, লাভ, িমথ া কথা বলার ই া 
এ েলা এক িদেন চেল যােব না। িক  েত কিট দেশ, য কান জািতেত, য কান কােল অিহংসা, 
সত , অে য়, চয আর অপির হ এই পাচঁটা হল মহা ত। এই পাচঁটার য কান একটােক যিদ 
কউ জীবেন অবল ন কের নয় সই িক  িবরাট মহৎ হেয় যােব। আপিন হয়েতা বলেত পােরন, 
আমার পে  সব সময় সত  কথা বলা, অিহংসােত থাকা স ব নয় িক  অে য় অথাৎ চিুর আিম কখনই 
কির না। বশীর ভাগ মা েষর মেধ  মাটামুিট যটা দখা যায়, চিুর আমরা কির না। এখন বলেছন চিুর 
কির না, িক  যিদ অভােব পেড় যান, স ােনর িচিকৎসার জ  চরু অেথর দরকার িকংবা স ােনর 
পড়ােশানার জ  অেথর দরকার, তখন যিদ চিুর করার েযাগ আেস সই মু েত আপিন িক করেবন 
বলা মুশিকল। িক  অিহংসা, সত , চয আর অপির হেতই আসল পরী া হেয় যায়। 
 

 গা ীজী থেমই য পথ িনেলন তােত িতিন অিহংসা আর সেত র কথাই বেল িদেলন। তারঁ 
কােছ অে য় তা কান সম াই িছল না। িক  চয পয  যেত যেত বশীর ভাগ লােকরই অব া 
খারাপ হেয় যােব। গা ীজীরও হেয়িছল। সইজ  িতিন এর নামই িদেয়িছেলন My experiments 
with truth। আমরা ায়ই ভলু মেন কির য, গা ীজী অিহংসা, সত , চয পালন করেত বলেছন। 
উিন িক  তা বলেছন না, উিন বলেছন আিম এ েলােক িনেয় experiments করিছ, আমার জীবনেক 
এটােত ঢালার চ া করিছ, চ া কের দখিছ আিম এ েলােক কত দরূ িনেয় যেত পাির। িক  একটা 
অব ার পর দখেছন িতিন আর পারেছন না, উিন িনেজও বলেছন আিম fail কের যাি । ওই অব ার 
মেধ ও িতিন পেুরা দশেক সত া েহর িদেক িনেয় যাে ন। এই সত া হ শ টাও এেসেছ যাগদশন 
থেক, সত  থেক সত া হ। গা ীজী কখন িনেজেক একজন সাধ ুবা স াসী বলেছন না। উিন ধু 
বলেছন আিম experiments করিছ, দিখ আমার কান গালমাল িকছু হয় িকনা। কারণ উিন জােনন 
এ েলা পালন করা খুব কিঠন। আসেল ওই উ  ের িগেয় অেনেকরই মাথা িবগেড় যায়, তখনই নানা 
রকেমর গালমাল হেত  হয়। স াসীরা তাই থম থেকই য কান উে জনা থেক দেূর থােকন, 
থম কথা সমােজ কাথাও মলােমশা করেবন না। সইজ  তােঁক িমেথ  কথা বলেত হয় না। সমােজ 
মলােমশা না করার জ  চেযর ঝােমলােক সামলােত হয় না। সমােজর সে  কান মলােমশা নই 
তাই কা র কােছ কান উপহার নওয়ার েযাগও আসেব না। আর চিুরর তা কান ই উঠেব না। 
আর িবিভ  াণীর ে ও তারঁা অিহংসােত িতি ত হেয় যান। আ েম যিদ  একটা সাপও থােক 
তার সােথ তােঁদর মুখ চনােচিন হেয় যায়, ওরাও আর কাউেক কামড়ায় না। িক  কউ সমােজ 
থাকেবন আর এই পাচঁিট িজিনষ পালন করেবন, এই িজিনষ অক নীয়। িক  সমােজ থেক অিহংসা 
ও সত েক গা ীজী য পযােয় িনেয় গেলন এটা িচ াই করা যায় না। ভগবান বু  িছেলন অবতার তাঁর 
পে  এ েলা করা অস ব িকছু না, িতিন িকছু কের িদেলন সটা এমন িকছু নয়। িক  একজন যাগী 
সমােজ থাকেবন আর িনেজেক এই পযােয় িনেয় যােবন, আর ধ ুিনেজই না, সােথ সােথ অপরেকও 

রণা িদেয় যােবন, এই িজিনষ গা ীজী ছাড়া আর কা র মেধ  ক নাই করা যায় না।     
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   অ া েযােগর ি তীয় অ  হল িনয়ম। থেম অথাৎ যেমর য পাচঁটা মহান েতর কথা বলা 
হল, এ েলা আমােদর ভ  সভ  কের। িক  যম থেক আসল যাগ  হয় না, যাগ  হয় িনয়ম 
থেক। যেমর পাচঁিটেক বিহর  সাধন আর িনয়েমর পাচঁিটেক অ র  সাধন বলা হয়। সমােজ 
পর েরর মেধ  মলােমশা করার সময় য মূল েবােধর অ শীলন করার কথা বলা হয় স েলা এই 
পাঁচিট যেমর মেধ  পেড়। আর যখন িনেজেক িনেয় আিছ বা িনেজর অ জগেতর মেধ  আিছ তখন 
িনয়েমর এই পাচঁিটেক অ শীলেনর মেধ  রাখেত হয়। িনয়ম অ শীলন  করা মােন যাগ সাধনা  
হল। আিম িঠক করলাম আগাছা আর ঝাপঝােড় ভিত জিমেত একটা বাগান তরী করব। সবার আেগ 
আমােক জিমর যত জ ল, আগাছা আেছ সব পির ার করেত হেব। তারপর া র িদেয় জিমর মািটেক 
িঠক করেত হেব, তারপর সার দওয়া, বীজ দওয়া ইত ািদ পর পর চলেত থাকেব। যম মােন জ ল 
পির ার করা আর িনয়ম হল া র িদেয় জিমর মািটেক বীজ বপেনর উপযু  কের তালা। 
 

 সেূ  বলেছন শৗচ-সে াষ-তপঃ- াধ ােয় র িণধানািন িনয়মঃ।।৩২।। িনয়েমর থম 
হল শৗচ। এখােন শৗচ মােন বিহঃেশৗেচর কথাই বলেছন। িনেজেক পির ার পির  রাখা, ান করা, 
রাজ দাতঁ মাজা, জামা কাপড় পির ার রাখা আর ঘর-বািড় সাফ তেরা রাখা। অেনেক বেলন শৗচ 
মােন মেনর পিব তা। এখােন িক  শৗচ মেনর পিব তােকই বাঝাে  না, কননা মেনর পিব তার 
জ ই পাচঁিট িনয়েমর অ শীলন করা। তাই এখােন পির ার বিহঃেশৗেচর কথাই বলা হে । আজকাল 
বিশর ভাগ ছেল- মেয়রা ান না কের বিড  লািগেয় বািড় থেক বিরেয় যাে  আর ভাবেছ 
এেতই সব িকছু হেয় যােব। িকছুই হেব না, ান না কের বিড  লাগােনা শৗেচর মেধ  পেড় না। 
যাগ সাধনায় শৗচ কন পণূ এই িনেয় পের বলেবন।   

 

 িনয়েমর ি তীয় হল সে াষ, অথাৎ সব িকছুেত স ি র ভাব। যা আেছ তােতই স  থাকা আর 
যা নই তা িনেয় অসে াষ না করা। মাথার মেধ  সব সময় ঘুরেছ এটা পেল হয়, ওটা পেল হয়, 
যাগ সাধনায় এই ধরেণর মেনাভাব যন এেকবােরই না থােক। যা পলাম, যা আমার কােছ আসেছ 
তােতই িনেজর স ি েক ধের রাখা।     
 

 ততৃীয় হল তপঃ – তপঃ মােন তপ া। তপ া মােন, যখন কান একিট িজিনষেক ক  কের 
জীবন যাপন করার চ া করা হয় তখন শরীর মেন একটা তাপ সিৃ  হয়, এই তাপেক বলা হয় 
তপ া। এখােন তপ া মােন শারীিরক কৃ  সাধন, শরীরেক একট ুক  দওয়া, মােন উেপাস করা, 
সকােল উেঠ রাজ ান করা। যমন আিম একাদশী ত করিছ, কউ স ােহ একিদন উেপাস করেছ, 
এ েলাও এক ধরেণর তপ া। অেনেক রাে  উেপাস কের থােকন, এটাও তপ া। ম িৃতেত ও 
মহাভারেত অেনক ধরেণর তপ ার বণনা আেছ। যখনই ধমেক সামেন রেখ শরীেরর কৃ  সাধন কের 
কান িকছু করা হে , যার ফেল শরীর মেন একটা তাপ সিৃ  হয়, তােকই তপ া বলা হয়। তপ া 
সবারই খুব দরকার। যিদ কউ এেস বেল আিম একজন সাধক তাহেল বলেব খুব ভােলা কথা, তা 
তামার িক িক তপ া, মােন তিুম িতিদন িক ধরেণর শারীিরক কৃ তা করছ? এখেনা াম দেশর 
া ণরা িতিদন য ধরেণর শারীিরক কৃ তা কেরন সটাও তােদর কােছ তপ া বেল মেনই হয় না। 

িক  এনারা েত ক িদন িনয়িমত ভােব এই কৃ  সাধন বংশ পর রায় কেরই যাে ন। সকাল বলায় 
সেূযাদেয়র আেগ িগেয় নদীেত ান করেবন, বািড়েত এেস সব ভােলা কের পির ার পির  করেবন, 
খািল পােয় মি ের আসেবন, জল ঢালেবন, পেূজা করেবন, যত ণ পেূজা না শষ হেব তত ণ িকছু 
অ -জল হণ করেবন না, ইত ািদ। আেগকার িদেন এবং এখনও অেনক িবধবারা কত রকেমর উেপাস 
কের – এ েলাও তপ া।  
  

 জনেদর িবেশষ পরব আেছ, যােত পেনর িদন যাবৎ সাধরুা কান িকছুই খাওয়া-দাওয়া কেরন 
না, ধ ুগরম জল পান করা ছাড়া আর িকছুই খােবন না। ভারতীয় সনা িবভাগ থেক জনেদর এই 
উেপােসর উপর গেবষণা কের অ স ান করেছন, এই য পেনর িদন ধের না খেয় থােকন তােত 
এেদর শরীর ও মেনর মেধ  িক ধরেণর ভাব পেড়। কারণ স েদর এমন অেনক পিরি িতর মেধ  



258 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

পড়েত হয় যখন তারা কান খাবার পানীয় িকছুই পায় না। জন সাধেুদর এই ধরেণর তপ ােক 
িকভােব সনােদর কােজ ব বহার করা যায় তাই িনেয় এখন গেবষণা  হেয়েছ।  
 

 এই ধরেণর তপ ােত একটা সম া িক হয়, এই য শরীরেক ক  দওয়া হে , এই 
জায়গােত এেসই অেনেক আটেক থােক, এখান থেক য লে র িদেক আেরা এিগেয় যেত হেব 
সটাই ভেুল যায়। তখন শরীরেক ক  দওয়াটাই যন জীবেনর ল  হেয় দাড়ঁায়। এটা য ধ ু
তপ ােতই হয় তা নয়, শৗচ করেত করেত অেনেকর মেধ  মারা ক ধরেণর িচবাঈ এেস যায়। 
 

 তারপর আসেছ াধ ায়। িনয়িমত াধ ায় যিদ না করা হয় ধমজীবেন কখনই এেগান যায় না। 
এখােন াধ ায় মােন জপ করা আর িনয়িমত শা  পাঠ করা। জপ ধ ান করার সােথ সােথ যিদ িনয়িমত 
শা  অধ য়ন না করা হয়, শাে র িকছু া  বা ব যিদ আবিৃ  না করা হয়, মন কান িদনই িনয়ি ত 
হেব না, মন সব সময়ই চ ল থেক যােব। বিহরে র সাধন অথাৎ যম আমােদর শরীেরর অ - ত  
ও ইি য় েলােক িনয় েণ আেন। আর িনয়ম ভতেরর অ - ত  েলােক িনয়ি ত কের। আপিন 
ঘের চপুচাপ বেস থােকন, বাইের কা র সে  মলােমশা কেরন না, িনয়ম অ শীলন না করা থাকেল 
আপনার মেনর ভতের চা ল  তরী হেব। বড় বড় যাগী বা সাধেকেদরও এই সম া হয়। থেক 
থেক কান কারণ নই মনটা চ ল হেয় যায়। যম ও িনয়ম ভােলাভােব অ শীলন করা থাকেল এই 
ধরেণর মেনর চা ল  ভাবটা কেম যায়। যারা মেন কেরন য আমরা ভােলা জীবন যাপন করেত চাই, 
তাহেল তােদর িদনপ ীেক এভােব সাজােত হেব – সকােল যত তাড়াতািড় পারেলন ঘুম থেক উেঠ 
ান কের গীতা এক অধ ায় পাঠ করেলন িকংবা চ ী এক অধ ায় পড়েলন বা রামায়ণ পড়েলন, িকংবা 

হ মান চািলশা পাঠ করেলন, িবিভ  পিরবাের িবিভ  থা আেছ, তেব যাই থা হাক না কন যটা 
করেবন েত ক িদন িনয়িমত ভােব কের যেত হেব। এটাই াধ ায়, আেরকিট াধ ায় জপ, যত পারা 
যায় জপ কের যেত হয়। াধ ায় এমন একটা িজিনষ যটা আমােদর সবার জ ই খুব দরকার। 
 

 শেষ আসেছ ঈ র িণধান। ঈ র িণধান মােন ঈ ের পেুরাপিুর মনেক লাগােনা, ঈ র ছাড়া 
আমার আর িকছু লাগেব না। এর জ  িনয়িমত ভগবােনর পজূা, ভগবােনর কান িব হ বা পেট 
িনয়িমত পূজা-অচনা করা আর সব সময় ঈ েরর উপর কািয়ক, মানিসক ও বািচক ারা কৃত সব 
কেমর ফল সমিপত করা। এখােন মেন রাখেত হেব যােগর ঈ র িক  বদাে র ঈ র নন। যােগর 
ঈ রেক বলেছন িতিন রও । িক  সখােনও বলেছন এই ঈ েরই িণধান যিদ হয়, এই 
ঈ েরই যিদ মন পেুরাপিুর দওয়া হয় তখন এটাই যােগর িনয়েমর মেধ  পেড় যায়। যিদও যােগ 
থেমর িদেক দখােনা হয় য যােগ ঈ েরর তমন কান ভিূমকা নই, িক  যাগ সাধনায় যম আর 

িনয়ম সবারই জ  বাধ তামূলক। বাধ তামূলক দশিটর মেধ  পূণ একটা িনয়ম হল এই 
ঈ র িণধান। বািক নিট হেয় গেল আেস ঈ র িণধান। কারণ আধ াি ক ত  যাই হাক, তােক 
আপিন ঈ রই বলনু, আ াই বলনু আর পু ষই বলনু, এই আধ াি ক ত েক যিদ মেনর মেধ  সব 
সময় জািগেয় না রাখা হয়, তাহেল একট ুপের পেরই আপনার ভাবই আপনােক কৃিতর এলাকার 
মেধ  টেন িনেয় আসেব। কৃিতর এলাকা থেক বাচঁার একটাই পথ সব সময় ঈ ের মন রাখা। 
সংসাের যা িকছু হে  সবই কৃিতর এলাকার মেধ ই হে । সইজ  যতটু  করার কের িদেয় কবল 
ঈ ের মন রাখা।       
 

 এর পেরর সেূ  বলেছন – িবতকবাধেন িতপ ভাবন  ।।৩৩।। যাগ সাধনায় আমােদর 
মেন নানা ধরেণর িচ া ভাবনা এেস যােগর পেথ িতব কতা তরী কের, এ েলাই যাগিব । 
যাগিব  মােন, য িব িল আমােদর মনেক যাগ থেক সিরেয় মনেক চ ল কের দয়। এই 
বাধা িলেক আটকােত হেব। এখন এই বাধা িলেক িকভােব আটকােত হেব? বলেছন – 
িতপ ভাবন  , অথাৎ মেনর মেধ  য ভাবনা েলা িব  সিৃ  করেছ সই ভাবনার িবপরীত ভাবনার 

অ শীলন করেত বলা হে ।  
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যমন কা র মেধ  রেগ যাওয়ার ভাব আেছ, াধ হওয়া মােন যাগ সাধনার জ  একিট 
বড় িব । যাগীেদর একটা বড় িব  হল এই রাগ। আবার আসি  সটাও িবরাট বড় িব । টাকা-
পয়সার িত, নারীর িত, নারীর পু েষর িত আকষণ, এ েলাও বড় িব । এ েলােক আটকাবার 
জ  বলেছন, িবতকবাধেন িতপ ভাবন  , মেন য ভাবটা আসেছ তার উে াটা ভাবা। যমন ঠা র 
বলেছন নারী শরীের কী আেছ একবার ভেব দখ। মা ষ মাে ই নারী শরীেরর িত আস , িক  এই 
শরীের কী আেছ ভােবা, দখেব হাড়, মাংস, ম া, র , মু , কফ এছাড়া আর িকছু নই। এটাই 
িতপ  ভাবনা। য বিৃ টা আমােদর যাগ থেক সিরেয় িদে  তার িঠক উে া বিৃ েক মেনর মেধ  

এেন সটােক িনেয় ভাবেত হেব। যমন আমার মেধ  কা র িত চ  রাগ বা ােধর বিৃ  এেসেছ 
তখন আিম যােক খুব ভােলাবািস তার কথা ভাবেত হয়। তার মােন ভােলাবাসার, েমর ভাব িদেয় 

াধ িব েক িতহত করেত হেব। আমােদর সব সময় মেন রাখেত হেব, রাগ াধ যা িকছু হয় 
এ েলা বাইের িকছু হয় না, সব সময় আমােদর ভতেরই হয়। মেনর ভতেরই যিদ হেয় থােক তাহেল 
মেনর মেধ  এর িবপরীত কান িকছু করেলই হেয় গল। আমােদর সবারই জীবেন কউ না কউ আেছ 
যােক আমরা চ  ভােলাবািস।  

 

এখােন আমরা যাগীর কথা বলিছ, সাধারণ মা ষ বিৃ র সে  সব সময় িনেজেক এক কের 
রেখেছ, এেদর কথা এখােন বলা হে  না, এরা এখনও প র ের। িক  যারঁা যাগ পেথ এেসেছন 
তােঁদর মেনর উপর একট ুিনয় ণ থােক, যার জ  তারঁা যখন দেখন কা র িত তারঁ মেন রাগ বা 

াধ বিৃ র উদয় হেয়েছ তখন তারঁা সই মা ষিটর কথা ভাবেত  কেরন যােক িতিন খুব 
ভােলাবােসন। তখন াধ বিৃ টা আে  কের শিমত হেয় যায়। পদাথ িব ােন বলা হয় যখন কান 
তর  সিৃ  হয় তখন ওই তর েক নাশ করেত হেল তারই একটা িবপরীত তর  পাঠােত হেব। িবপরীত 
তর  পাঠােল দখা যােব আেগর তর  উপেরর িদেক িনেয় যাে  আর িবপরীত তর  নীেচর িদেক 
িনেয় যাে , মাঝখান থেক েটা তর ই সমান হেয় িনউ াল হেয় যােব। কান কারেণ যিদ দখা যায় 
কা র মেধ  হতাশার ভাব চলেছ তখন এমন িকছুর িদেক তার মনেক িনেয় যেত হেব যটার কথা 
ভাবেল তার হতাশার ভাবটা কেট যােব। এই কারেণ রাজেযাগ কখনই সবার জ  এক ধরেণর িনয়ম 
বেঁধ দয় না, কননা এক জেনর ে  যটা িবতক সটা অে র ে  নাও হেত পাের। সইজ  
দেখ িনেত হয় কান কান অব া ও পিরি িত তার জীবেনর পে  আন দায়ক, তার জীবেনর খুব 

র, খুব ি য় িজিনষ িল িক। যিদ দেখন আপনার মেনর মেধ  িবমষ ভাব আসেছ তখন সই ঘটনা 
বা ব েক আপিন ভাবেত থা ন যটা আপনার খুব আন দায়ক ও রণাদায়ক। িকছু ণ পর দখা 
যােব সব হতাশার ভাব সের িগেয় আপনার মনটা শা  হেয় গেছ। মেনর মেধ  যখন চ  রাগ বা 

াধ আসেছ তখন যার িত খুব ভােলাবাসা আেছ তার কথা ভাবেত হেব, তার কথা িচ া করেত 
থাকেল আে  আে  াধ বিৃ টা চেল যােব। িঠক তমিন যিদ কা র িবেশষ কান ব াি র িত খুব 
আসি  আেছ, এই আসি ই এক ধরেণর অপিব  বিৃ , এই ধরেণর বিৃ েক আটকােনা যেত পাের 
কবল ধ ুপিব  িচ ার ারা। তখন কান পিব  িকছুর িচ া করেত হেব। আমােদর কােছ পিব তা 
হল যমন গ া ান করা, ঠা েরর সামেন িগেয় দাড়ঁােনা। আর ী ীমা হেলন পিব তা িপনী, যিদ 
সই সময় মনেক একমা  ী ীমােয়র ওপের ফেল রাখা যায় তখন ধীের ধীের মেনর ঐ অপিব  
ভাবটা ধেুয় মুেছ পির ার হেয় যােব। এখন আপিন বলেত পােরন য – ওঃ ঐ সময় অেনক চ া 
কের দেখিছ িকছুই হয় না। ধ ুআপনারই নয়, অেনেকরই হয় না। কন হয় না? কারণ তার যম ও 
িনয়ম িঠক মত অ শীলন করা হয়িন। এই িবতকবাধন তখনই কাযকর হেব যখন যম ও িনয়ম িঠক 
িঠক অ শীলন কের আসেব।  
 

সবাইেকই িকছু িকছু অতীেতর ভােলা ও আন দায়ক ঘটনােক িৃতেত রেখ িদেত হয়, যখনই 
কান নিতবাচক িচ া আসেত থােক তখন ওই ৃিত িলেক সামেন এেন নিতবাচক ভাবটােক আটেক 
িদেত হয়। এটাও সব সময় খয়াল রাখেত হেব মেন যন কখনই নিতবাচক ভােবর উদয় না হয়। 
ামীজী খুব র উদাহরণ িদেয় বলেছন – মা তার ামীর উপের চ  রেগ আেছন, এ ার িক 
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ও ার হেয় যােব। আর সই সময় তার ছা  িশ িট এেস মােক জিড়েয় ধের আদর করল, দখা 
গেলা মার াধটা গেল জল হেয় গল। িক কের হল? াধ বিৃ  এেসিছল, সখােন ভােলাবাসার 
বিৃ  এেস াধ বিৃ টােক ব থ কের িদল।  
 

আমােদর মূল উে  মনেক কান ভােবই চ ল হেত না দওয়া। িবতক হল িব , য েলা 
মনেক চ ল কের দয়। িবতক কান েলা? সটাই পেরর একিট বড় সেূ  বলেছন –  

 

িবতকা িহংসাদয়ঃ কতৃকািরতা েমািদতা লাভে াধেমাহপবূকা মৃ মধ ািধমা া 
ঃখ ানান ফলা ইিত িতপ ভাবন  ।।৩৪।।  

 

যেম য পাচঁিট েতর কথা বলা হেয়েছ তার িবপরীত যা িকছু হেব সবটাই সমােজর পে  
পাপ বা িন নীয় কাজ েপ গণ  করা হয়। যমন অিহংসা, অিহংসার িবপরীত িহংসা, সেত র িবপরীেত 
অসত , অে েয়র উে া চিুর বা লাভ, চেযর উে া অ চয আর অপির েহর উে া পির হ। 
এ েলাই ধান িবতক। এর আেগ বেলিছেলন এেত জািত- দশ-কাল-সময়ানবি াঃ সাবেভৗমা 
মহা ত   - যেমর পাচঁিট তেক বলা হয় মহা ত। ধ ু যাগশাে র জ ই মহা ত নয়, য কান 
জািতর জ , য কান দেশর জ  আর য কান সমেয় এ েলা সব সময় মহা ত। আর এ েলার 
িবপরীত হেল মহা ত থেক হেয় যােব মহা অ ত। যখনই িহংসা বিৃ  আসেছ তখন এই িহংসা আবার 
লাভেকও িনেয় আেস, ঘৃণাও এক ধরেণর িহংসা। কা র নােম যখন কউ িন া করেছ তখন তার 
মেন কাথাও লিুকেয় আেছ ওর এই হাক সই হাক, তাই অপেরর িন া করাও ত  ভােব িহংসার 
সে  যু । একটা শ  ‘িহংসা’ বেল িদেয়েছ, এখন এই শ েকই িবচার করেত করেত, ভাঙেত ভাঙেত 
দখা যােব অেনক িকছুই এই িহংসা বিৃ র সােথ জিড়েয় রেয়েছ। সত েকও যিদ িবে ষণ করা হয় 
তখন দখা যােব ানত বা অ ানত কত ভােব য আমরা িমথ ােক য় িদেয় যাি , কত ভােব য 
িমথ ার আ য় িনই, অসৎ আচরণ কির ক নাও করেত পারব না। যিদ িনেজেকই িনেরেপ  ভােব 
িবে ষণ করা যায় তাহেল দখা যােব কত িকছুেত আমরা ত  বা পেরা  ভােব িমথ ার সােথ যু  
থািক য অবাক হেয় যেত হয়, িবেশষ কের মানিসক িদক থেক। চযেতও একই িজিনষ দখেত 
পাওয়া যােব। ঠা র বলেছন – স াসী যবুতী মেয়র ছিব পয  দখেব না। আমরা িক ের য 
অ চযেক আদর কের যাি  ভাবেল িশউেড় উঠেত হেব। ভাগবেত এক জায়গায় খুব র বণনা 
আেছ যখােন বলেছন, চেযর সে  মা ষ কত রকম ভােব আেপাশ কের চেল। একা একা কা র 
সােথ কথা বলা, িকংবা িনেজই একা একা িচ া করা, লিুকেয় চিুপ চিুপ কথা বলা, যার িত বলতা 
আেছ তার কান িজিনষ কােছ রেখ দওয়া, এ েলা সবই অ চয। বৃ  হাক, নপংুসক হাক, 
অ চয থেক কা র রহাই নই, সবারই মাথায় এই পাকা বেস আেছ। তােদর বাইেরর ইি য় 
অ ম বা বল হয় যেত পাের, িক  এখােন বাইেরর ইি েয়র কান ভিূমকাই নই, সই মি ে র 
ায়ুেত য ইি য়টা রেয়েছ সইখােন অ চেযর পাকা িকলিবল করেছ, ওখান থেকই য মু েত স 
েযাগ পােব বােঘর মত ঝািঁপেয় পড়েব, তাই এেক উৎস থেকই নাশ করেত হেব।  

 

 এখােন বলেছন িবতক িতনিট আকাের হয় – কৃত, কািরত ও অ েমািদত। কৃত মােন িনেজ 
কেরেছ, কািরত মােন কিরেয়েছ আর অ েমািদত হল আিম িনেজ কিরিন িক  অ েমাদন কেরিছ। কউ 
িনেজ খুন কেরেছ, না কাউেক িদেয় খুন কিরেয়েছ অথবা অ েমাদন কেরেছ – রাজেযােগর তে  সবাই 
একই অপরােধ দাষী সাব  হেব। দেশর বতমান আইেনর পিরকাঠােমােত এই িতনেটর মেধ  
অপরােধর মা া আর তার দ  িবধােন অেনক তারতম  থাকেব িক  যােগ এই িতনিটই সমান অপরাধ, 
কান তারতম  নই। এর সে  যটা আসেছ তা হল লাভে াধেমাহপবূকা , য িতনেট আকােরর কথা 
বলা হল, এই িতনেটর আবার উৎস হল এই িতনিট – লাভ, মাহ ও াধ। লােভর বশবতী হেয় 
যিদ িনেজ িকছু কির, মােহ পেড় যিদ কির আর ােধ যিদ কির বা কাউেক িদেয় যিদ করাই বা 
করার জ  যিদ অ েমাদন কির তাহেল িতনেট ে ই সমান পাপ হেব। মাহ মােন, আিম িঠক 
জািননা ভােলা হেব না খারাপ হেব, এই অ ানবশতঃ যিদ কির, কাউেক িদেয় করাি  এটাও িক  
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পাপ। লাভ, মাহ আর ােধর জ  িক িক করিছ? িমথ া কথা বলিছ, িহংসা করিছ ও চিুর করিছ। 
এ েলাই িবতক, যা মা ষেক যাগ পথ থেক সিরেয় দয়। আিম হয়েতা িনেজ চিুর করিছ না িক  
অপরেক িদেয় চিুর করাি । কন করাি ? আমার মেধ  লাভ এেসেছ, িকংবা আিম খুব রেগ িগেয় 
একজনেক শষ কের িদেত চাইিছ, িক  িনেজর িকছু করার মতা নই আবার ভয়ও আেছ তখন 
অপরেক িদেয় তার িত কিরেয় িদি । রাজেযােগর দৃি েত এরা সবাই সমান অপরাধী। সইজ  
কান অব ায় এই পাচঁটা িজিনষ করেত নই।  

 

তারপের বলেছন - মৃ মধ ািধমা া – মৃ , মধ  ও অিধমা া – কম, মাঝাির ও বিশ। আিম 
এক কািটর জায়গায় দশিট টাকা চিুর কেরিছ, িকংবা দশ হাজার টাকা চিুর কেরিছ, রাজেযােগ িতনেট 

ে  িতনেটই সমান অপরাধ। হয়েতা রােগর মাথায় আিম কাউেক েটা কট ুকথা িনেয় িদলাম, বা 
একটা চড় মারলাম বা তার মাথাটা ফািটেয় িদলাম। এই ধরেণর মৃধ,ু মধ  ও অিধমা ায় যটাই কির 
না কন, এর ফল সব সময় আমােক ঃখা ানান ফলা, অন  ঃখ দেব নয়েতা অন  অ ােনর িদেক 
িনেয় যােব। সটাই এখােন বলেছন, য কান মা ষ িহংসা ক ক, স িনেজ ক ক বা অপরেক িদেয় 
করাক িকংবা ধ ুমা  অ েমাদন ক ক, যার পছেন লাভ, মাহ ও াধ আেছ, এর ফল িক  স 
সব সময় পােব। িক ফল পােব? আগামী জে  িক তার অশাি  হেব? তা কখনই নয়, এই জে  
এখােনই পােব, আজ হাক কাল হাক ঃখ তিুম পােবই, আজ হাক িক কাল হাক তামার মন 
অ ােন আরও ডুেব যােব। এ হেবই, এর থেক কখন িন ার স পােব না, আজ এই ঝােমলা, কাল 
সই ঝােমলা, তারপর মাথা খারাপ ইত ািদ লেগই থাকেব। যারা সিত ই খুব ভােলা লাক তােদর 
শরীর খারাপ হেত পাের িক  মানিসক স াপ বা মাথা খারাপ কখনই হয় না। যখনই দখা যােব কউ 
জীবেন ধ ু ঃখই পাে  বঝুেত হেব তার চরু গালমাল আেছ। থেম বেলিছেলন যখন সবার সে  
িনেজেক ঘার আসি  িনেয় জিড়েয় রেখেছ তখনও ঃখ পােব। িক  তারপেরর ধােপ য ঃখ আসেছ 
তােত বাঝায় তার গালমাল আেছ। অকারেণ যিদ ঃখ আেস তাহেল িনি ত য স গালেমেল লাক। 
আর যিদ কান িকছুেক পির ার ধারণা না করেত পাের, তার মােন সও গালেমেল।  
 

 পাচঁিট যেমর কথা বলা হেয়িছল – অিহংসা, সত , অে য়, চয ও অপির হ, বলেছন এই 
পাচঁটার সে  যিদ িবতক কেরন – িহংসা, িমথ া, চিুর, অ চয ও পির হ এ েলা যিদ কউ িনেজ 
কের বা অপরেক িদেয় করায়, িকংবা করার জ  অ েমাদন কেরেছ, কম হাক, মাঝাির হাক বা বিশ 
হাক আর এ েলা লােভ পের হাক বা মােহ পের হাক বা ােধ পের হাক বা অজাে ই কের এর 
ফল সবদাই অন  ঃখ ও অন  অ ান। অথাৎ বলেত চাইেছন, আিম হলাম সই  আ া, িক  
মায়ার জােল ফেঁস আিছ, িক  এই িবতক িলেক যিদ য় িদই বা িনেজ কির বা কাউেক করার জ  

রণা িদই বা অ েমাদন কির তাহেল মায়ার জালটা আেরা ঘন হেয় গল। গালমালটা ছাট কেরিছল 
িক বড় কেরিছল এখােন কউ সটা দখেত আসেব না। িনেজ কেরিছল বা কাউেক িদেয় কিরেয়িছল বা 
অ েমাদন কেরিছল সব ে  স সমান ভােব দায়ী হেব। আমরা মেন কির ধেমর পথ কত সহজ, 
িক  অত সহজ নয়। ধেমর গিত কন অিত সূ , এই সেূ  এেস বাঝা যায়। 
 

 সইজ  আমােদর সব সময় ভাবেত হেব – আিম যিদ চয পথ থেক সের যাই তাহেল 
তা আমােক অন  ঃখ পেত হেব আমােক অন  অ ােনর িদেক িনেয় যােব। কারণ পথ থেক 
একবার সের এেল এরপর স ধ ুসরেতই থাকেব, সােথ সােথ ঃখ ও অ ানও সমা পােত বাড়েতই 
থাকেব। আমােদর ভাবেত হেব, আিম যিদ সত  কথা না বেল িমথ া বিল, অপেরর সােথ ব বহার কির 
এবং এ েলা কের সামিয়ক একটা িকছু লাভ হয়েতা হেয় যােব িক  এর জ  আমােক অন  ঃখ 
ভাগ করেত হেব। ব বহারটাও এক ধরেণর িহংসা। িহংসা থেক সব থেক বশী ঃখ জ  নয়। 
আর অ ােনর জ ই ঃখ, ঃখ মােনই চােখর জল। যারই চােখ জল বঝুেবন তার জীবেন অেনক 
গালমাল আেছ, থাকেত বাধ । এ েলা তা গেল নিতবাচক িদক। এর ইিতবাচক িদকটা তাহেল িক 
হেত পাের?  
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যম ও িনয়েমর ইিতবাচক িদক 

 ইিতবাচক িদেকর কথা বলেত িগেয় এক এক কের যম ও িনয়েমর দশিট ত িকভােব 
আমােদর আধ াি ক উ িতর িদেক এিগেয় িনেয় যােব বলেছন। এ েলা পালন করেত িগেয় যাগীেক 
এই জগেতর অেনক খ ও আন েক িবসজন িদেত হয়, িক  তার পিরবেত িকছু ভােলা িজিনষও 
যাগীর কােছ এেস উপি ত হয়। যাগী িঠক িঠক আধ াি ক পেথ এেগাে  িকনা তার মাইলে ান হল 
এই ভােলা িজিনষ েলা। থেমই বলেছন – অিহংসা িত ায়াং তৎসি েধৗ বরত াগঃ।।৩৫।। 
যখন অিহংসােত কউ িতি ত হেয় যােব তখন তার সামেন কান রকেমর িহংসা ক িকছু হেব না। 
তার সামেন ঝগড়া-ঝািট করার বিৃ  কা  মেধ  আসেব না। এটাই যাগিসি । আমরা অেনক 
কািহনীেতও পাই, এক মুিনর আ ম িছল, সই মুিনর আ েম বাঘ আর হিরণ পাশাপািশ জ েল ঘুের 
বড়াত, কউ কাউেক িহংসা ও ভয় করত না। আমােদর কােছ এ েলা গালগ  বেল মেন হেত পাের 
িক  যােগ এ েলা ধ ুকািহনীই নয়, পেুরাপিুর বা ব। কন বা ব? যখন কউ অিহংসায় িতি ত হেয় 
গল তখন তার শরীর মন থেক য ম ী ত া া েলা বেরােব স েলা চ  শি শালী ত া া হেয় 
বেরােব আর এই ম ী ত া া ভােলাবাসা ও েমর ত া ায় এেকবাের পিরপূণ। এই ধরেণর যাগী 
যখােনই থাকেবন সখােনই ওই ত া াটা ছিড়েয় যােব, এরপর সখােন যিদ বাঘ আর হিরণ একসােথ 
জল খেত আেস, এেদর জেনর মেধ  য বরী ত া া তােত িহংসা আর ভেয়র ত া া অত ািধক 
মা ায় রেয়েছ, এই বরী ত া েক যাগীর ম ী ত া া বল কের দেব। কান দ িত যিদ সব 
সময় িনেজেদর মেধ  ঝগড়া চচঁােমিচ কের থােক, তােদর কান সাধরু কােছ িনেয় গেল জেনর 
মনটাই শা  হেয় যােব। সখােনও যিদ তারা চচঁােমিচ করেত থােক তাহেল বঝুেত হেব সাধরু 
যাগশি  কম। সাধ ুযিদ অিহংসায় িতি ত থােকন তাহেল তার সামেন বেস কউ কান ঝগড়া িববাদ 
করেত পারেব না, সাপও তারঁ সামেন কঁেচা হেয় থাকেব। যিদ কম িতি ত হন তাহেল অপেরর 
মনটাও কম বরী শূ  হেব। িক  মন তার শা  হেয় যেত বাধ । এ েলা য স াসীর গ য়া দেখ, 
সাধুর সৗম  চহারা দেখ হে  তা নয়, তারঁ উপি িতটাই এমন য িতিন য কান জায়গায় িগেয় 
দাড়ঁােলই সবারই মন শা  হেয় যেত বাধ । এ েলার ারাই বাঝা যায় যাগী সিত  সিত  অিহংসায় 
িতি ত িকনা।   

 

 িজম করেবেটর একটা ঘটনা এখােন উে খ করা যেত পাের – য়ােগর মা ষেখেকা 
িচতাবাঘ। এই মা ষেখেকা িচতাবাঘ কম কের ায় পাচঁশ লাকেক মেরিছল। বাঘটােক তাড়া কের 
কের একটা অ েলর মেধ  ওর চলােফরােক সীমাব  কের দওয়া হেয়েছ। ওই অ ল িদেয় জনা 
প ােশক লাক ব ীনােথর িদেক যাে , রাত হেয় যাওয়ায় তারা ঐখােনই কান একটা জায়গায় 
মি েরর বারা ায় েয় আেছ। ওেদর মেধ  একজন মিহলা, পােশর াম থেক এেসিছল। মা ষেখেকা 
িচতাবােঘর কথা শানার পর থেক চ  ভয় পেয় গেছ। তার আর ঘুমই আসেছ না। বািক সব 
যা ীরা বলল য আমরা প াশ জন লাক এখােন আিছ িচতা এেস িকছু করেত পারেব না। মিহলািট 
তবওু ভয় িকছুেতই কাটােত পারেছ না। তখন সবাই বলল য িঠক আেছ আমােদর সবার শষ াে  
মিহলার িবছানা করা হাক। িচতা যিদ আেস মিহলােক আ মণ করার আেগ িচতােক তা এই প াশ 
জনেক টপকােত হেব। মিহলা িন পায় হেয় কান রকেম রাজী হেয় গেছ। রাি েবলা ওই িচতা 
এেসেছ, ওই প াশিট লাকেক টপেকেছ, তােদর ওপর িদেয় িগেয় ওই মিহলােক তেুল িনেয় চেল 
গেছ। মিহলােক য তেুল িনেয় যাে  কউ কান টরই পেলা না। সকােল যখন পূজারী এেসেছ 
দখেছ ওই মিহলা নই। তখন খাজঁ খাজঁ পেড় গল। মিহলার শরীেরর কেয়কটা অ  আর শািড়টা 
এক জায়গায় পেড় থাকােত সবাই ব াপারটা বঝুেত পারল। িজম করেবট এখােন খুব দা ণ একটা 
কথা বলেছন। িচতা বােঘর যিদ িখেদটাই ব াপার থাকত তাহেল য কান একজনেক তুেল িনেলই 
িখেদ িমিটেয় িনেত পারত। প াশ জনেক টপেক যাওয়া চারিট খািন কথা না, আর য ভয় পেয়িছল 
তােকই িগেয় ধরল। িতিন এই কথা বেল শষ করেছন – Is it some way that the fear of 
that lady was transmitted to the leopard, who came and took her. এটা সিত ই এক 
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রহ । িজম করেবট এই িজিনষ েলা জানেতন তাই যখনই এই ধরেণর িকছু ঘটনা িতিন দখেতন 
সে  সে  তারঁ লখােত উে খ কের িদেতন। ওই মিহলা ভেয়র ত া ােক ছাড়িছল, ওই ত া া 
িচতার মেধ  স ািরত হেত িচতা এেস িঠক ওই মিহলােকই তেুল িনেয় গল।  
 

 গৗহািট রামকৃ  মেঠর অধ , ামী িব ানান জী মহারােজর িশ , এক সমেয় িব বী 
দেলর সে  যু  িছেলন। এক সময় তােঁক বামা, িল, ব ক চরু ব বহার করেত হেয়িছল। িক  
স াসী হেয় যাওয়ার পর িতিন খুব শা  ভােবর হেয় যান, আর তার িম  ভােবর জ  সবারই খুব 
ি য় িছেলন। গৗহািটর অধ  থাকাকালীন একবার উিন েন কের যাি েলন। ডাকািত করার জ  
সই েন এক দল ডাকাত উেঠেছ। মহারাজ খুব িচ ায় পেড় গেছন, আ েমর কােজর জ  বশ িকছু 
টাকা পয়সা সে  িনেয় আসিছেলন। ভাবেছন টাকা েলােক িকভােব লেুকােবন। ডাকাতরা ওনার কােছ 
এেস বলেছ ‘বাবাজী আপনার ভয় টেয়র িকছু নই, আপনােক আমরা ছাবঁ না’। ডাকাত েলা ডাকািত 
কের যখন ন থেক নেম যােব তখন ওেদর সবাই মহারাজেক ণাম কের ন থেক নেম গল।  
 

 অ লুীমােলর গে ও িঠক এই িজিনষই পাই। দৗেড় এেসেছ ভগবান বু েক মারেব বেল। 
বু েক দেখই স ভে  পড়ল আর তার তেরায়াল হাত থেক খেস পেড় গল। এই িজিনষ হেত বাধ , 
এই রকম যিদ না হত তাহেল রাজেযােগর দশন িমথ া বেল মািণত হেয় যত। যারা িকছু মা  
অিহংসা অভ াস কেরন তােদর কােছ বাঘ আর ছাগল হয়েতা শা  হেয় নাও বেস থাকেত পাের, িক  
দখা যায় তােদর কােছ গেল মা েষর মনটা আপনা আপিন শা  হেয় যায় আর তােদর সামেন বিশ 
ঝগড়া-ঝািটও হয় না বা কা র ঝগড়া করার ইে টাই হেব না। চরাপু ীর কােছ একটা পাহাড়ী 
উপজািত আেছ যারা েরর মাংস খায়। ওই াইবেদর থেক কউ যিদ চরাপু ীেত বা িশলং এ 
আসত, তােক দখেলই রা ার সম  র েলা তার ের ঘউ ঘউ করত। িশলংেয়র এক মহারাজ 
বলেতন – আমরা েরর আওয়াজ েনই বেুঝ যতাম য ওই াইবেদর থেক কউ এখােন এেসেছ। 
এখন র েলা জােন িক কের য এই লাকটা র খায় আর এ তােদর ধরেত পাের? িকছুই না, 

েরর মেধ ও সই ত া ার খলা চলেছ।  
 

 র আর বানেরর মেধ  দখা হেলই মারামাির হেব। একজন মহারাজ িছেলন তার েটা 
র িছল। আর উিন যখােন িছেলন সখােন অেনক বানরও িছল। কাথা থেক একটা বানর ওখােন 

এেস পেড়, পের িকছুিদন বােদ দখা গল বানরটা েরর গােয়র উপের েয় থাকত। এ েলা না 
দখেল িব াস করা যায় না। িক  রাজেযােগ বলেছ এ েলা স ব, যখন মা েষর ভাব পিরবতন হেয় 
যায় তখন আেগকার ত া া ব  হেয় অ  ধরেণর ত া ার িবিকরণ হেত থােক। 
 

 এরপের বলেছন – সত িত ায়াং ি য়াফলা য়  ।।৩৬।। িযিন সেত  িতি ত হেয় 
গেছন, মেনও যাঁর িমথ া কথা ওেঠ না তখন তার ি য়াফলা য় হেয় যায়। ি য়াফলা েয়র অথ হে , 
কান কাজ না কেরও যিদ সই কােজর ফল আকা া কেরন িতিন সই কেমর ফলটা পেয় যান। 
সেত  িতি ত কান যাগী ােম িভ া করেত গেছন, একজন মিহলা এেস তােঁক স ান িদেয় া 
সহকাের িভ া িদেলন। যাগী সই মিহলার িত কৃপাপরবশ হেয় আশীবাদ করেলন ‘পু বতী ভব’। 
এখন সই মিহলার যিদ ামী মের িগেয় থােক, িকংবা স যিদ ব া নারীও হয় তার স ান হেবই 
হেব। কন? ি য়াফলা য়  । একটা ি য়া করেল য ফল হয়, সই ফলটা তােঁক আ য় কের নয়। 
আ য় কের নয় মােন? িতিন যটা বেল দেবন সটা হেবই হেব, যভােবই হাক না কন সটা 
ফলেবই ফলেব। যাগীরা যটা একবার বেল দেবন, সটা যিদ অস বও হয়, িক  সই অস বও 
স ব হেয় যােব। িয  ল াজারাসেক িগেয় বলেছন ‘ল াজারাস, তিুম উেঠ এেসা’। ল াজারাস মৃত, িক  
স িয র আ াণ শানা মা  কবর থেক উেঠ দািঁড়েয় চলেত  কের িদল। সিত কােরর মহা া যারঁা 
হন তাঁরা িকছু বেল িদেল সটা হেবই হেব, তারঁা হেলন কৃিতরও ওপের। জীবন ও মৃতু  এ েলা 
কৃিতর ব াপার, এখন িতিন কৃিতর মািলক, িতিন যিদ মরা লাকেকও বেলন উেঠ দাড়ঁাও, স সে  

সে  উেঠ দাড়ঁােত বাধ । তেব সিত কােরর মহা ারা কৃিতর িনয়েম কখন হ ে প করেত চান না। 
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িক  তারঁা ইে  করেল জগেতর িহেতর জ  কৃিতর িনয়েম হ ে প কের িনয়মেক পাে  িদেয় 
অেনক িকছু কের িদেত পােরন। িনেজর ােথর জ  এনারা িকছু করেত যােবন না, যা িকছুই করেবন 
জগেতর সবার ম েলর জ ই করেবন।   
 

 অেনক আেগ মেঠ একজন খুব নামকরা মহারাজ িছেলন। অ  বয়সী চারীরা ওনার সােথ 
সব সময় খুব হািসমজা কের আন  করত। যােগর এই সূ েক আধার কের চারীরা একিদন মজা 
কের মহারাজেক বলেছ ‘মহারাজ! আপিন আশীবাদ ক ন যােত আমােদর ঈ র দশন হেয় যায়, আর 
আজেকই যন দশন হয়’। মহারাজ বলেছন ‘তা িক কের হেব’! ‘ কন হেব না! আপিন এত িদেনর 
সাধু, আর যােগ বলেছ সত িত ায়াং ি য়াফলা য়  , তা এত িদেন আপিন সেত  িন য়ই 
িতি ত। আপিন যটা বেল দেবন কাজ না কেরই তার ফল পেয় যােব, আপিন আশীবাদ করেলই 
তা আমােদর ঈ র দশন হেয় যােব। আর আমােদর যিদ ঈ র দশন না হয় তাহেল আমরা আপনার 
সত েক িনেয় সে হ করেবা’। যিদও মজা করার জ  বলা, িক  সাধারণতঃ দখা যায় যাগীরা যিদ 
কাউেক বেল দন তামার এই রকমিট হেব, তার িক  সই রকমিটই হেত দখা যায়। এর মেধ  
আেরকটা ব াপার হল, যিদ কান কারেণ কা র দব বাধা হেয় থােক, মােন স অেনক চ া কের 
যাে  িক  দব তার বাধা হেয় আেছ, যাগীেদর কথােত ওই দব বাধাও পেুরাপিুর উেড় যােব। 
ি য়াফলা য়  , মােন ি য়া না কেরই ি য়ার ফল পেয় যােবন, অথাৎ ি য়ার য ফল হয় সেত  
িতি ত যাগীেক সব সময় সই ফল আ য় কের থােক।     

 

 তারপের আেছ – অে য় িত ায়াং সবরে াপ ান  ।।৩৭।।  যিদ অে য়েত িতি ত হেয় 
যায়, স য কান ধনর  ই ামা ই পেয় যােবন। িনেজ থেকই সব িকছু এেস যােব। যাগীরা সই 
কারেণ কখন টাকা টাকা কের অি র হন না, কারণ যাগী তা িনেজ জােনন আিম কখন চিুর কির না, 
তাই টাকা পয়সা যা দরকার তা িনেজ থেকই এেস হািজর হেয় যােব, তার জ  তােঁক কান চ ািদ 
করেত হয় না। িতিন যিদ চান একটা মি র করব, তখন কাথা থেক টাকা পয়সা চেল আসেব টরই 
পাওয়া যােব না। অে য় মােন ধ ু চিুর না করােকই বাঝায় না, লাভ না করােকও ধরেত হেব। 
অমুেকর গািড়টা িক র, ই   আমার যিদ এই রকম একটা গািড় থাকত, অমুেকর বািড়টা িক ভােলা, 
অমুেকর শািড়টা িক দামী, এই ধরেণর দিৃ ভি  যিদ থােক তাহেল িক  আর অে য় হল না, যিদও 
এখােন চিুর করা হে  না, িক  অপেরর িজিনষ দেখ মেন মেন আকা া করেছ। যার অথ হল 
পেুরাপিুর িনবাসনা থাকেত হেব। এই িনবাসনা যার এেস যােব জগেতর সম  ধন-স দ তার পােয়র 
তলায় এেস লটুােব। ামীজী এখােন খুব র বলেছন – তিুম যতই কৃিত হইেত পলায়েনর চ া 
কিরেব, কৃিত ততই তামায় অ সরণ কিরেব, আর তিুম যিদ সই কৃিতর িত িকছুমা  ল  না 
কর, তেব স তামার দাসী হইয়া থািকেব।   
 

 অেনেক বলেত পােরন ‘আিম িক  অে য়েত িতি ত আিছ। কননা সিত ই তা আমরা িক 
কখন কা র িজিনষ না বেল িনই? কখনই িনই না, আমােদর ভ তােতও এই কাজ শাভা পায়না’। 
িক  ‘আিম চিুর কির না’ এই কথা আমরা কন বলেত পারেবা না? কননা আমরা এখনও সই 
ধরেণর কান পিরি িতর স খুীন হয়িন। মহাভারেত িব ািমে র একটা কািহনী আেছ। যখন সারা দশ 
জুেড় িভ  হেয় গেছ তখন িব ািমে র মত ঋিষ িখেদর ালায় চ ােলর বািড়েত িগেয় েরর 
মাংস চিুর কের খেত গেছন। আমরা এখন াচেুযর মেধ  রেয়িছ, তাই আমােদর চিুর করেত হে  
না। তাই বেল িক আমােদর সব ত া া পির ার হেয় গেছ? মােটই না। সময় ও পিরি িতর িনিরেখ 
এখেনা আমােদর অে য়র পরী া িদেত হয়িন। সিত কাের যাগী যখন হেব তখন তােঁক কৃিতই অেনক 
রকম পরী ার সামেন দাড়ঁ কিরেয় দেব। অেনক নীিত  অিফসারেক বলেত িন, ‘আমার তা 
দরকার নই আমার বউএর জ  চিুর কেরিছ, আমার ছেলর জ  চিুর কেরিছ’। কিঠন অব ার মেধ  
পড়েল তখন যিদ িনেজেক িঠক রাখেত পারা যায় তখন বলা যেত পাের য আিম চিুর করিছ না।  
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 চয িত ায়াং বীযলাভঃ।।৩৮।। চেয যখন িতি ত হেয় যায় তখন তার বল 
আেস। বল মােন এখােন ওজঃ শি র কথা বলা হে , য শি র ারা তার আধ াি কতার ত িল 
ধারণা করার মতা বিৃ  পায়। চয অভ ােস এই ওজঃ শি র বিৃ  হয়। ামীজী তাই চেযর 
ওপের খুব জার িদেতন। ামীজী িনেজই খুব ওজঃ শি  স  পু ষ িছেলন। প াশ ষাট বছর 
বয়েস সবাই চয পালন করেত পাের িক  সই সমেয় আর ওজঃ হয় না। যখন কাম ও আসি র 
তাড় আেস তখন যিদ চয পালন করা হয় তখনই এই শি  িঠক মত আেস। চেয িতি ত 
হেয় গেল আিম য কান িজিনষ কের িদেত পাির, পাহাড়েক ভেঙ চরুমার কের িদেত পাির, সমু েক 
িকেয় িদেত পাির, এই বাধটা তারঁ মেধ  চেল আেস। ঠা র বলেছন কামজয়ী পু ষ িক না করেত 

পাের। ঠা র পাহাড় ভেঙ দওয়া, সমু  িকেয় দওয়ার কথা বলেছন না, িক  বলেছন স চাইেল 
ঈ র দশন পয  কের িনেত পাের। ঈ র দশনই জগেতর সব থেক কিঠন কাজ। বীয মােন শি , 
িক  পেরর িদেক শা েলােত জব বীযািদ েপ বণনা করা হেয়েছ। িক  বীেযর আসল অথই হল 
শি । তার িনেজর মেধ  এমন আ িব াস এেস যায় য জগেতর য কান কাজ, য কান সম ােক 
স সমাধান কের িদেত পারেব। 

 

আর হে  অপির হৈ েয জ কথ াসংেবাধঃ।।৩৯।। যিদ কউ অপির হেত িতি ত 
হেয় যায় তাহেল স তার পবূ পবূ জে র কথা, আেগর আেগর জে  স িক ধরেণর যািনেত িছল আর 
িকভােব তার জীবন অিতবািহত হেয়েছ সব জেন যােব। আমরা কউই আমােদর পবূ জে র কথা জািন 
না, পবূ জে র কথা না জানার জ  পবূ জে  আমােদর িব াসও নই। য যা িদে  সটাই হাভােতর 
মত িনেয় িনি , আমরা তাই অপির েহ িতি ত নই, অপির েহ িতি ত না হেল আমরা পবূ জে র 
কথা জানবাই কী কের বা পবূ জ  বেল িকছু আেছ িকনা িব াস হেব কী কের! আমরা িনেজেদর পবূ 
জে র কথা জািন না, অপেরর পবূ জে র কথা জািন না, তাই আমােদর িব াসও নই য মৃতু র পর 
আমােক আবার জ  িনেত হেব। িক  যিদন িনেজর পবূ পবূ সব জে র কথা জেন যাব, আিম 
আেগর জে  র বড়াল িছলাম, তারও আেগ হয়ত সাপ, কঁেচা, িবেছ িছলাম, আবার যখন জ  
িনেত হেব তখন কাথায় জ াব জািন না, এসব ভাবেলই আত  লেগ যােব। তখন বলেব ছেড় দ 
মা কঁেদ বােঁচ, তখন তার মেধ  সিত কােরর মুি র ই া জােগ, আিম এই জ -মৃতু র খলা থেক 
বিরেয় আসেত চাই। মুি র ই া তখনই জাগেব যখন পনুজে  িব াস আসেব, পনুজে  তখনই 
িব াস আসেব যখন আপিন বা িবক দখেবন – তাইেতা! আেগর জে  আিম একটা শূেয়ার হেয় 
কাদার মেধ  ঘাৎঁ ঘাৎঁ করতাম, তাইেতা! আেগর জে  আিম র বড়াল হেয় ঘুের বড়াতাম! পূব 
জে র কথা তখনই আপিন জানেত পারেবন যখন আপিন অপির েহ িতি ত হেবন। অপির হ মােন 
ধ ুমা  অপেরর থেক কান উপহার িনি  না তা নয়, অপেরর থেক তা কান িকছু নওয়া তা 

চলেবই না তার সােথ আমার জীবন চালােত যতটু  দরকার তার বাইের একট ুবাড়িত িকছু িনেজর 
কােছ না রাখা। এই না হেল কা র পবূ জে র িৃত িফের আসেব না।    
 

 যেমর এই পাচঁিট ত িঠকমত অ শীলন করেল এই মতা েলা যাগীর ভতের চেল আেস। 
অিহংসােত িতি ত হেয় গল, মােন সম  ধরেণর বরীভাব ত াগ কের িদল, তার সামেন কউ আর 
ঝগড়া-ঝািট করেব না। যিদ সেত  িতি ত হেয় যান তখন তােক আর িচ া করেত হেব না য আমার 
কাজটা হেব িক হেব না। যিদ অে য়েত িতি ত হয় তখন যা টাকা পয়সা লাগেব স য কেরই হাক 
সব এেস যােব। চেয িতি ত হেল তার মেধ  শৗয, বীয, ওজঃ শি  চেল আসেব। আর সব 
শেষ যিদ অপির েহ িতি ত হেল িক হেব? িনেজর পবূ পবূ জে র সব বৃ া  জেন যােব।  

 

পবূ জ  বেল িকছু আেছ এই কথা আমােদর কােছ কথার কথা মা , এই কথা আমরা িব াস 
কির মা  িক  কান অিভ তা আমােদর কা র নই। এখন অপির হেত িতি ত হেল পবূ জে র 
কথা জেন গেল আমােদর এই জ -মৃতু  চে র হােত থেক পািলেয় যাওয়ার তী  আকা া জেগ 
উঠেব। আিম আেগর জে  এই িছলাম, তার আেগর জে  এই িছলাম, িছঃ িছঃ এই র বড়াল হেয় 
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ঘুেরিছ, এর পেরর জে  িক হব? ভগবান জােনন িক হব? এই জ -মৃতু র চ  থেক পালাও পালাও 
ভাবটা এেস যােব। যিদ কউ খবর পায় য তার বািড়েত আ ন লেগ গেছ, আর ত গিতেত আ ন 
ছিড়েয় পড়েছ, এখন স িক ঘের বেস িটিভ দখেব না ঘর থেক াণ ছেড় পালােব?  একবার জেন 
গল এই এই ধরেণর কা  তার সােথ আেগ আেগ করা হেয়েছ আর ভিব েতও য হেব না তার কান 
িন য়তা নই, তখন এই চ  থেক যত তাড়াতািড় পািলেয় বাচঁেত চাইেব – ‘অেনক হেয়েছ বাবা 
আর নয়, এখান থেক পালাও পালাও’।  
  

 এই হে  যাগশি । এখন কউ এেস যিদ বেল আিম রাজেযােগর যম-িনয়েমর দশিট েতর 
মেধ  এই কিট ত অ শীলন কির, তখন আেগ দখেত হেব ওই ত অ শীলন করেল িক িক 
যাগশি  হয়, এবার ওই যাগশি  ওনার এেসেছ িকনা দখেলই বাঝা যােব িতিন কতটা িক কেরন। 
যাগীরা সব কিট েতই িতি ত থােকন। যার জ  ভগবান িশবেক যাগী র বা যাগীরাজ বলা হয়, 
িশব গােয় ভ  আর একটা বােঘর ছাল পেড় বেস আেছন, িক  িতিন যখন যটা ই া কেরন সটাই 
হেয় যায়। চয িত ায়াং বীযলাভঃ, অথচ তারঁ ী হেলন পাবতী, আর মারস ব বইেত িশব 
পাবতীর রিত ীড়ার বণনা যভােব করা হেয়েছ, বতমান কােল কান পেণা ািফর লখেকরও ওই রকম 
বণনা করার বেুকর পাটা হেব না। অথচ দখুন তারঁ িকরকম বীযলাভ, রাবণ যখন কলাসেক তলুেত 
গেছ তখন িশব পােয়র আংটা িদেয় একট ু চেপ িদেতই রাবণ িছটেক পেড় গল। তার মােনটা িক? 
বাে ি েয়র সােথ অ েরি েয়র কান স কই নই।  
 

 ামীজী যখন আেমিরকােত Sisters & Brothers বেল সে াধন করেলন তখন সম  লাক 
সে ািহত হেয় গল। পের ামীজী ব াখ া করেত িগেয় বলেছন – ওই শে র পছেন অখ  চয 
িছল। সইজ  িবে র কান শি  িছল না য ামীজীর সামেন দাড়ঁােব। ামীজী িঠক িঠক চেয 
িতি ত িছেলন। চেয িতি ত হেল িক হেব? বীযলাভঃ। বীযলাভ হেল িক হেব? িসংহ যিদ তার 

সামেন চেল আেস র হেয় তার পােয় পেড় যােব। ামীজীর জীবেন আেলাকপাত করেলই দখেত 
পাই, কউ তারঁ সামেন কখন দাড়ঁােত পােরিন। এটাই িঠক িঠক চেয িতি েতর ল ণ। 
রাজেযােগর এই সেূ  এেস সব ধরা পেড় যােব ক কতখািন চেয িতি ত। ধ ু য রাজেযােগর 

ে ই এ েলা েযাজ  তা নয়, যারা ভি  পেথ আেছ, যারা ব ব তারাও তা অিহংসােক পরম ধম 
বলেছ, আর সব মেয়র মেধ  ভগবতীেক দখেত বলেছ।  
 

 এবার িনয়েমর পাচঁিট করেল িক িক হয় বলা হে । শৗচাৎ া জু া পৈররসংসগঃ।। 
৪০।। আধ াি ক জীবেন সব থেক বড় িব  হল, অপেরর ব  আর অপেরর শরীেরর িত আকষণ। 
িবেশষ কের অপেরর শরীেরর িত আকষণ সাধকেক এেকবাের শষ কের দয়। বলেছন শৗেচ 
িতি ত হেল া জু া, মােন িনেজর শরীর য এত ি য় সই শরীেরর িতও িবতৃ া এেস যায়। 

ঠা র বলেছন – বদা  সাধনা করার সময় তারঁ এমন পট খারাপ হেয়িছল য বার বার পায়খানা 
যেত হি ল। ঠা র দখেছন শরীর থেক ধ ুমলই বরে , বলেছন – ওই দেখ শরীেরর িত ঘ া 
এেস গল। আর পৈররসংসগঃ, অ  কা র শরীর, স যই হাক মা, বাবা, বা া, নারী যউ হাক, 
অপেরর শরীেরর সং শ হেলই ঘ ায় দশ হাত িছটেক যােব। অপেরর শরীেরর সং েশ ঘ া এেস 
গেল চেযর অ শীলন করাও অেনক সহজ হেয় যােব। শৗেচ িতি ত হওয়াটা যাগশাে র অত  

পণূ সাধনা। শৗেচ িতি ত না হেল যাগ সাধনা খুব কিঠন হেয় যায়। অেনেক অ ঃেশৗচ বলেত 
মনেক বাঝায়, িক  এখােন মেনর কথা বলা হে  না, শৗচ মােনই অ ঃেশৗচ আর বিহঃেশৗচ, বা  
আর আ র উভয় শৗেচর কথা বলা হয়। িনেজর শরীরেক পির ার রাখা, জামা কাপড় পির ার রাখা, 
ঘর-বািড় সব ঝকঝেক রাখা। যাগীরা চ  পির ার হন, তােঁদর জামা কাপড় বিশ থােক না িক  সব 
সময় পির ার আর িফটফাট থােকন। িঠক িঠক শৗেচ িতি ত না হেল অেনক সম া আেস, হয়েতা 
কা র ন ইু শতাংশ ঘ া ধের গেছ, িক  একজন বা জেনর শরীেরর িত আকষণ থেক গেছ, 
এটাই পের িগেয় তােক সবনােশর িদেক ঠেল দেব। তেব যাগীেদর কােছ এটা কান সম া নাও 
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হেত পাের কননা যখন িতিন ন ইু শতাংশ পার কের িদেয়েছন বাকীটাও পার কের দেবন, তাছাড়া 
এর সােথ িতিন অ  যা িকছু অভ াস কের চেলেছন স িলও তাঁেক এটু  থেক র া কের দেব। 
 

 তারপের বলেছন – স ি - সৗমনৈ কাে ি য়জয়া দশনেযাগ ািন চ।।৪১।।  
শৗেচ িতি ত হেল সাধেকর মন খুব গাছাল হেয় যায়। শৗেচ িতি ত হেল িক হয় বলেত িগেয় 
থেম বলেলন তাঁেদর অপেরর সে  সংসেগ আর ইে  থােক না এবং িনেজর শরীেরর িতও আসি  

চেল যায়। িক  শৗেচ িতি ত হেল ি তীয় আেরকিট মূল বান যটা হয় তা হল তাঁেদর স ি  হেয় 
যায়। স  মােন স , রেজা আর তেমা েণর একটা ণ িক  সে র আেরকিট অথ বিু । শৗেচ 
িতি ত হেল বিু   হয়। ছাে াগ  উপিনষেদ বলা হে  আহার ে ৗ স ি  স ে ৗ বা িৃতঃ। 

আহার, মােন যা িকছু আমােদর ভতের আসেছ তার সবটাই যখন  হয়, এটাই শৗচ, তখন স ি  
হয়। স ি  মােন, যটা বলা হল, বিু  িনমল হেয় যায়। স ি  হেল বা িৃত, মােন ঈ েরর কথা 
সব সময় মেন থােক, মুেখ বা শা ািদ অধ য়ন কের য ান হেয়েছ সটা সব সময় িৃতেত 
জাগ ক হেয় থােক। িক  যারা অ  আচরণ করেছ, যা পাে  তাই খাে , যার তার ছায়ঁা খেয় 
িনে , এেদর বিু  আর িনমল থােক না। বিু  িনমল না থাকেল িৃতও িঠক থােক না। িৃত িঠক না 
থাকা মােন, ঈ রীয় কথা মেন থাকেব না, আর শাে  য বাদ-িবচার করা হেয়েছ স েলাও মেন থােক 
না। যার ফেল যখন তখন, যখােন সখােন বেুঝই হাক আর না বেুঝই হাক অেনক অৈনিতক কাজ 
কের বসেব। এর সােথ সাধারণ ভােব কান িকছু মেন না থাকার ব াপারটাও যাগ হয়। যােদর দখা 
যায় িকছু মেন রাখেত পাের না, ভলুভাল আচরণ কের বেস, বঝুেত হেব তার িৃতেত গালমাল আেছ। 
িৃত গালমাল মােন বিু  িনমল নয়। বিু েক যিদ িনমল করেত হয় তাহেল আেগ তার আহারেক িঠক 

করেত হেব। আহার বলেত ধ ু খাবার-দাবার নয়, খাদ  তা বেটই িক  তার সােথ সম  ইি েয়র 
সাহােয  স যা িকছু আহরণ করেছ, যা িকছু দখেছ, নেছ, শ করেছ এর সব েলােক িঠক করেত 
হেব। শৗচেক খুব লূ ভােব নওয়া হেল তখন তা হেব রাজ ান করা, িনয়িমত পির ার পির  
থাকা ইত ািদ।  
 

স ি  হেল যাগীর মন খুব গাছােলা হয় যায়, যাগী যখন একটা কাগজ ভাজঁ করেব তখন 
তারঁ ওই কাগজ ভাজঁ করা দেখই বাঝা যােব তার মন কতটা উ ত। ামী ান জী মহারাজ 
একবার সব চারীেদর ডেক বলেছন ‘আয় তােদর কার কমন ধ ান হে  আিম বেল িদি ’। িতিন 
সবাইেক একটা কের খাসা সেমত স  আল ুিদেয় খাসাটা ছািড়েয় আনেত বলেলন। সবাই ছািড়েয় 
িনেয় আসার পর একটা আলেুক দিখেয় বলেছন ‘এই আলটুা য ছািড়েয়েছ তার ধ ান ভােলা হয়’। 
পরবিত কােল ওই মহারাজ রামকৃ  মঠ ও িমশেনর অধ  হেয়িছেলন। আধ াি ক জীবেনর ণগত 
মান মা েষর দন ীন জীবেনর সব ধরেণর ব বহািরক কমেকও সরাসির ভািবত করেব। আবার যারা 
যমন িন া আর গাছান মন িনেয় দনি ন কাজ করেছ সটা আবার তােদর আধ াি ক জীবেনও 
ভাব ফেল। যারা খুব সং তৃবান, স া  লাক হন তাঁেদর কাজকম খুব পির  ও গাছাল হয়, এত 

িনখঁুত ভােব কাজ কেরন দখেল অবাক হেয় যেত হয়, এঁেদর মন আেগ থাকেতই উ ত, আধ াি ক 
জীবেন একট ু চ া করেলই এরঁা অেনক এিগেয় যােবন। আর যােদর মেনর ভতরটা অেগাছাল, 
অিনয়ি ত তােদর বাইেরর আচরেণও মেনর ভাব ধরা পেড় যায়, তােদর সব িকছুই অেগাছাল হয়। এর 
কান ব ািত ম হেতই পাের না। ঠা র েত কিট িজিনষ কত িনখঁুত ভােব জায়গায় িছেয় রাখেতন। 
িতিন িনেজই বলেছন – ‘আমার কামেরর কাপেড়র িঠক থােক না, িক  আমারও কান িকছুেত ভলু 
হয় না’। িতিন মু মু  সমািধেত চেল যাে ন িক  াভািবক অব ােত তার সব িকছু গাছান থাকত।  
 

 এই সেূ  বলা হে  যখন কউ শৗচেত িতি ত হেয় যায়, অথাৎ যার মন সংগিঠত থােক 
তখন তার মেধ  অ  অেনক িকছু িজিনষ হেত থােক। আেগ যমন বেলিছল িনেজর শরীেরর িত ঘৃণা 
এেস যায়, অপেরর শরীরেক শ করেত ইে  হয় না। এর সােথ আেরা যটা হে , তার মন আেরা 

, পিব  হেয় যায়। মন যত  হেত থাকেব শাে র সূ  ত িলেক ধারণা করার মতাও চ  
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ভােব বাড়েত থাকেব। ততৃীয় যটা হয় তা হল, মেনর মেধ  সবদা ফু  ভাব চেল আেস, কান 
অব ােত তার মেন কখনই িবষ , িবমষ, ঃখ ভাব আসেব না। গামড়া মুখ হেয় থাকা মােনই মেনর 
মেধ  িকছু গালমাল চলেছ। িহ িহ কের হেস বড়াবার কথা এখােন বলা হে  না। এখােন শ টা হল 
সৗমন , যাগীর চহারায়, চােখ মুেখ সব সময় একটা আনে র কাশ থাকেব। ামীজী এখােন খুব 

র একটা কথা বলেছন – িবষাদেমঘা  মুখ লইয়া িক হইেব? উহা ভয় র। এই প মঘা  মুখ 
লইয়া বািহের যাইও না, কখন এই প হইেল ার অগলব  কিরয়া সারািদন ঘের কাটাইয়া দাও। 
সমােজ, সংসাের এই ব ািধ সং ািমত কিরবার তামার িক অিধকার আেছ? ি ানেদর মেধ  একটা 
ধারণা য সাধ ুস াসীরা সব সময় গ ীর হেয় থাকেব, সাধ ুস াসীরা হাসাহািস করেব ওেদর িচ ার 
বাইের। ামীজীেকও একজন ি ান আপি  কের বেলিছল ‘ ামীজী! আপিন এেতা হাসাহািস কেরন 
কন? আপিন িক কখন গ ীর হেত পােরন না’? ামীজী বলেছন ‘ া ঁগ ীর হই, যখন পেট ব াথা 
হয়’। মুখ ভার কের থাকাটা কখনই আধ াি কতার ল ণ নয়, আধ াি কতার ল ণই হল চহারা িদেয় 
সব সময় আন  িব িুরত হেব, চােখ মুেখ একটা শাি র ছাপ লেগ থাকেব। শৗেচ িঠক িঠক 
িতি ত থাকেল চহারার মেধ  এই ল ণ েলা কাশ পায়। যখােনই দখা যােব কউ মুখ ভার কের 

আেছ, তখন বঝুেবন স কান পাপ ি েত ভগুেছ। 
 

ঠা র ব া লতার কথা বলেছন, িতিন িনেজও মা কালীর দশন পাওয়ার জ  ব া ল হেয় 
কাদঁেছন। ঈ েরর জ  ব া লতা বশতঃ য কা া আর জাগিতক ঃেখর জ  য কা া এই েটােত 
চহােরর মেধ  আলাদা ছাপ থাকেব। মানিসক চাপ ও উে গ থাকেলই চহারাটা ভারা া  দখােব, 
এটা আমরা সবাই জািন। িবষয় ব েক িনেয় মা ষ যখন খুব বশী িচ া ভাবনা কের, িচ া ভাবনা কের 
যখন দেখ সটা আর পাওয়ার আশা নই বা হাত থেক িকছু বিরেয় যাে  তখনই তার মেধ  উে গ 
সিৃ  হয়। ামীজী এই উে গেক পাপ বলেছন, ামীজী পাপেক এখােন পু ষ কৃিতর সংেযােগর অেথ 
িনে ন। মা ষ যখন স ূণ ভােব কৃিতর সে  জিড়েয় পেড় তখনই তার ভতের ঃখ-কে র জ  
হয়। আর যখােন পাপেবাধ এেস পেড় তখন তার চহারায় সটা পির ার ধরা পেড়। যারই মেধ  
মানিসক চাপ আেছ, উে গ আেছ, চােখর জল পড়েছ, তােক থেমই িজে স করেত হয় – বাপু! তিুম 
িক পাপ কেরছ? তার মনেক িবে ষণ করেত করেত দখা যােব ভতের তার িকছু একটা পাপ বাধ 
আেছ। পাপ যিদ নাও থােক বঝুেত হেব কান িকছুর িত তার মাহ তৃ া আেছ। এই মাহ সাধারণ 
কান মাহ নয়, অত  গভীর মাহ। একটা বা া তার মােয়র জ  কােঁদ, তার খলনার জ  কােঁদ, 
তার চােখর জল সামিয়ক। একট ুঅ  িকছু িদেয় ভিুলেয় িদেল, খলনা নাও িদেল বা া কা া থেক 
বিরেয় আেস। বড়রা সহেজ কা া থেক বিরেয় আসেত পাের না, কারণ তার মাহটা সহেজ িমটেত 
চায় না। য মা ষ শৗেচ িতি ত হেয় গল, সেতা থেমই এ েলা থেক বিরেয় আসেব। 
সৗমন , মােন তার মন র হেয় যােব, মেন সব সময় ফু তার ভাব থাকেব। তাই বলেছন কান 
সাধ ুবা সাধেকর মুখ যিদ সব সময় গামড়া হেয় থােক তাহেল বঝুেত হেব স শৗেচ িতি ত নয়।  

 

শৗেচর চতথু ল ণ মেনর একা তা। শৗেচ িতি ত হেল মেনর একা তার মান অেনক 
বেড় যায়। যিদ বাইেরর কােজ কেম মন অেগাছাল হয় তাহেল ধ ান কান মেতই ভােলা হেব না। 
তারপের আসেছ ‘একাে ি য়’, ইি য় েলা তার সব সংযত হেব। বিশর ভাগ লাক যখন কান কাজ 
নই চপুচাপ বেস আেছ, দখা যােব বেস বেস হয় হাত নাড়েছ, নয় পা নাচাে , আর তা নাহেল নখ 
খুটেছ। আর নয়েতা হঠাৎ কের বলেব এই চল বিড়েয় আিস, এই চল িসেনমা দিখ, মােন তার 
ইি য় েলা এেকবােরই বেশ নই। ইি য় েলা যার বেশ থাকেব তখনই স আধ াি ক অ ভিূতর জ  

ত বঝুেত হেব। ইি য় েলােক সংযত রাখা, মেনর একা তা বিৃ র একটাই পথ, শৗচেক িঠক 
করা। যােগর উে  হল িচ বিৃ েক িনেরাধ করা। যত আেলাচনা চলেছ তােত ধ ুবলেছন, িচ বিৃ  
কীভােব িনেরাধ করেত হেব। এখােন পথ েলা বেল িদে ন। িচ বিৃ  িনেরােধর একটা খুব পূণ 
পথ হল শৗচ। শৗচ মােন রাজ ান করেব, জামা-কাপড় কাচেব, ঘরেদার সব সময় পির ার পির  
রাখেব। তেব ম িৃতেত বেল িদে  পশেমর জামা-কাপড় কখন অ  হয় না। পশেমর পাশাক, 
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লপ- তাষক রােদ িদেলই  হেয় যায়। ি  অ ি  যাই বিল না কন, সবটাই আমােদর মেন। 
সইজ  গীতায় ভগবান বেল িদেয়েছন ‘ও ঁতৎ সৎ’ বেল গ াজল িছিটেয় িদেল বা শ কের িদেলই 
সব  হেয় যােব। মূল কথা হল মেন যন কখন কান অ ি র ভাব না থােক। তাই বেল ান না 
কের মাথায় ‘ও ঁতৎ সৎ’ বেল জল িছিটেয় িদেলই ােনর কাজ হেয় যােব? কখনই হেব না। এ েলা 
হল যখন কান উপায় না থােক অথচ মেনর মেধ  খঁুতখঁুত লাগেছ তখন এভােব করেল সব  হেয় 
যােব। শৗেচ িতি ত হেল মন াভািবক ভােবই একা  হয়। সইজ  দখা যায় ােনর পর পেূজা বা 
জপ করেত বসেল সহেজ মন বেস যায়।     
 

 এখন কউ মেন করেত পাের যারা বড়েলাক, স া  পিরবার, তােদর সব িকছুই তা পির ার 
পির  আর িফটফাট থােক, তারা কন যাগী হয় না। িক  এেদর বািড়েত অেনক বতনেভাগী 
কােজর লাক থােক, আর এরাই সব িকছু কের। এেদর কােজর লাকেদর কেয়ক িদেনর জ  যিদ 
ছেড় িদেয় বলা হয় একা থাকেত তখন ধরা পেড় যােব এরা কতটা গাছােলা আর অেগাছােলা।  

 

 প ম বলেছন ইি য় জয়। একা তায় মনেক িনেয় বলা হেয়েছ আর ইি য় জেয় বলেছন মন 
ছাড়া বািক পাচঁটা ইি েয়র উপর িনেজর কতৃ  আেস। শৗচ যাগীেক ইি য় জেয় সাহায  কের। 
সাধারণতঃ দখা যায় যারা মদ পােন আস , সকােল ান কের আসার পর মদ িদেল তারাও পান 
করেব না। িবেদেশও কউ সকােল মদ খায় না। মােয়রা যখন বািড়েত সকালেবলা িবছানা ঝাড়েপাছ 
কেরন, জামা-কাপড় পিরপাট কের ভাঁজ কেরন তখন তােঁদরও মন, ইি য় সব গাছাল হেয় যায়। 
বির  মহারাজরা যখন ােনর পর তাের ধিুত চাদর মেলন তখন ওই কাপড় মলাটাও একটা দখার 
মত দৃ । চি শ পিরেয় গেল সবারই জীবনটা পেুরা অভ ােসর উপর চেল, থম থেক য 
িজিনষ েলা িনয়িমত কের এেসেছ স েলাই তখন অভ ােস করেত থােক, এর বাইের কানটাই িকছু 
করেত পারেব না। সইজ  ছাট ছাট কাজ েলােক একটা অভ ােস পিরণত কের িনেত হয়, যমন 

র কের কাপড় ভাজঁ করা, পাট পাট কের িবছানার চাদর পাতা, ঘরেদােরর িজিনষ েলা িঠক 
জায়গায় র কের সািজেয় রাখা ইত ািদ। জয়রামবাটীেত খাবার জ  আসন পাতা হেয়েছ। ীমা 
এেস দখেছন আসন েলা এক লাইেন সমান ভােব পাতা হয়িন। দেখ মা খুব িবর  হেয় গেছন। 
ীমা িনেজর সবকেক বেল িদেলন আসন, পাতা, াশ সব সাজা কের পাতেত। সাজা কের যখন 

রাখা হে  তখন মনটা সংগিঠত হেয় যাে । সংগিঠত মন মােন, একা , ইি য় জয় আর সৗমন । 
 

 শেষ বলেছন আ দশনেযাগ ািন। শৗেচ িতি ত না হওয়া পয  আ দশন বা আধ াি ক 
ান হেব না। আপিন যখন বলেছন আিম যাগ পেথ আসেত চাইিছ তখন ধেরই নওয়া হেয়েছ জগেত 

য খ আেছ সখান থেক আপিন িনেজেক সিরেয় িনেয় এেসেছন। ি তীয় হল, এরপর আপিন যতটা 
ঢালেবন ততটা ফল পােবন।    
 

 ামীজী এখােন মেনর ফু তা িনেয় অেনক িকছু বেলেছন। যাবতীয় ঃখয ণা তেমা ণ সতূ। 
যার মেধ  চরু মানিসক স াপ রেয়েছ, ঃখ-কে  যার জীবনটা ধ ুিবষ তায় ভের আেছ, বঝুেত হেব 
তেমা ণ তােক িঘের ফেলেছ। য মা ষ সব সময় আনে  আেছ, তাই বেল নশা কের আনে  
থাকার কথা বলা হে  না, তখন বঝুেত হেব য তার তেমা ণ অেনক কেম গেছ। িকছু িকছু লাকেক 
দখেলই মেন হেব যন সারাটা জীবন ঃেখর মেধ ই আেছ, কখনই তােদর মুেখ স  ভাব দখা যায় 
না। বা ারা সব সময় চনমেন, চাখ-মুখ মেধ  সবদা আনে  পিরপূণ। িক  যত বয়স বাড়েত থােক 
তত তােদর মেধ  তেমা ণটা ঢুকেত  কের। বয়স বিৃ র সােথ সােথ মেনর মেধ  যখন নানান 
ধরেণর বাসনা, জিটলতা আসেত  হয় তখন তােদর চহারাটা কখন িবষ তায়, কখন িবশােদ ভের 
যায়, এ েলা সবই তেমা েণর ল ণ। ঃেখর ধান উৎস হল পাপেবাধ। আমােদর সবারই মেধ  
পাপেবাধ আেছ। যিদ পাপেক ব াখ া করেত বলা হয় তখন পাপেক এক কথায় ব াখ া করা যােব না। 
একজেনর কােছ যটা পাপ বাধ আর অপেরর কােছ সটা পাপেবাধ নাও হেত পাের। পাপ বাধ ব ি  
িবেশেষ আলাদা আলাদ হেতই পাের। গীতােত ভগবান বলেছন – ন হ েত হ মােন শরীের। ীকৃ  
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যিদ কা র গলা কেট দন তাহেল তারঁ কান পাপেবাধ হেব না, কারণ তারঁ পূণ েবাধ বেলও িকছু 
নই। িক  আমােদর সবার মেন পাপ-পেূণ র বাধ পণূ মা ায় আেছ। তাই পাপ এমন িজিনষ যা 
ব াি েত ব াি েত তফাৎ হেবই। কা র িনজ  পাপেবােধর জায়গােত যিদ হাত পেড় যায় তখনই তার 
মেনর মেধ  ওই পাপেবাধটা ঘুরপাক খেত  করেব আর আে  আে  চহারার মেধ  মিলনতার ছাপ 
আসেব, কারণ তমস এখন তােক আ য় কের িনেয়েছ। সইজ  যটােক পাপ বেল মেন হেব, ক ণ 
ওই ধরেণর িকছুেক য় িদেত নই। আর তা যিদ না করেত পাের তাহেল তার পােপর পিরভাষােকই 
পাে  িদেত হেব। যমন ি িমনালরা তােদর পাপেবােধর পিরভাষাটাই পাে  িদেয়েছ, যার জ  এত 
অ ায় কাজ করার পেরও তােদর মেনর মেধ  িকছু মা  অ তাপ হয় না। স াসবাদীরা এেতা লাক 
খুন করেছ, এরা পাপেক িনেজেদর মত ব াখ া কের িনেয়েছ। িক  যার কােছ পাপ কাজ আর 
পাপেবােধর সং া পির ার, কখনই তােদর ওই ধরেণর কাজ করেত যাওয়া উিচৎ হেব না। আর য 
ব ি  চািরিদেকই পাপ দখেত থােক তাহেল কান মহা া বা জেনর সে  কথা বেল তােক 
িনেজেক পিরবতন করেত হেব, তা নাহেল ওই পােপর মেধ ই আব  হেয় ঘুরপাক খেত হেব, যার 
ফেল জীবেন তার কান িদন শাি  আসেব না। জীবেন যিদ শাি  না আেস, হািস না আেস তাহেল 
আধ াি ক জীবেনর রা া িচরতের ব ই থাকেব। ামীজী খুব জার িদেয় বলেছন িবষ তা 
তেমা ণ সতূ। তেমা ণেক সরােনার একটাই পথ, মনেক স েণ রাখা। স ণ মােনই শৗচ। শৗচ 
যিদ না থােক কখনই তেমা েণর নাশ হেব না। ামীজী এখােন পির ার বেল িদে ন , সবল, দঢ়ৃ, 
যবুা ও সাহসী না হেল যাগী কান িদন হেত পারেব না। আমরা মেন কির বেুড়া বয়েস িগেয় ধমকম 
করেবা। িক  এখােন পির ার বেল িদে ন বয়স কম,  শরীর, দঢ়ৃ আর সাহসীরাই যাগী হবার 
উপযু । যত কম বয়েস ধম পেথ নামা যায় তত ভােলা। ঠা েরর কােছ কত লাকই তা আসত, িক  
িতিন বেছ বেছ িশ  কেরেছন সব যবুকেদর।  
 

 তারপর বলেছন – সে াষাদ মঃ খলাভঃ।।৪২।। সে ােষ িতি ত হেয় গেল খ 
লাভ হেয় যায়। আমার কােছ যা আেছ, যা িনেজ থেক আসেছ সেবেতই আিম িনেজেক একটা স ি  
ভােবর মেধ  ধের রেখিছ। আমােদর শরীর একটা যে র মত। য েক যিদ িঠক রাখা হয় তাহেল আিম 
যা চাইেবা য  সই কাজটা কের দেব। যিদ য েক িনেজর মত ফেল রাখা হয় তখন য টাই আমার 
কােছ বাঝা প হেয় যােব। গািড়র কাজ হল আমােক বহন কের িনেয় যাওয়া। িক  গািড়র 
দখােশানা যিদ না কির তাহেল ওই গািড়েকই রা ায় বার করার পর িকছু ণ পের পের আমােক ঠেল 
াট িদেত হেব, বালিত কের জল ঢালেত হেব। এই শরীর আমােক আ ােনর িদেক িনেয় যােব। 

িকছু িদন বদা  চচা কের অেনেকই ভাবেত  কের দন শরীর িকছু না, িক  শরীরটাই সব িকছু। 
অ ররা মেন কের শরীরটাই সব। সটাও নয়, শরীরটা আসেল একটা য । টাকা-পয়সাও একটা িবরাট 
য । যার টাকা নই স কঁেদ মরেছ। টাকা যিদ আপনার মািলক হেয় যায় তখন িক  আপনােক 
কািঁদেয় দেব। িঠক তমিন শরীরটাও যিদ আপনার মািলক হেয় যায় আপনােক কািঁদেয় ছাড়েব। 
তমিন ীও একিট য , িক  যিদ আপনার মাথায় চেড় বেস তাহেল আপনার জীবেন ধ ুকা াই কা া। 
শরীর, টাকা, ী এরা আপনার আধ াি ক যা া পেথর সহায়ক। এেদর থেক যিদ সে াষ আেস 
তাহেলই খ আসেব। যিদ আপনার কাথাও েখর অভাব থােক তাহেল বঝুেবন কাথাও আপনার 
অসে াষ আেছ। অসে াষ মােন, গীতার ভাষােত বলা যায় মাহ। মাহ মােন িকছু পেত চাইিছ। মাহ 
যিদ পণূ হেয় যায় তখন সে াষ হেয় গল, মাহ যিদ অপণূ থােক তাহেলই অসে াষ এেস যােব। গীতা 
বার বার বলেছন শাক মাহটাই সংসার। শাক মােন যটা িছল সটা চেল গেছ বা হািরেয় গেছ, 
আর একটা িজিনষ আমার নই সটা পেত চাইিছ, এটাই মাহ। অসে াষ মােন আিম যটা পেত 
চাইিছ সটা পাি  না। িক  একবার যিদ মেন সে াষ এেস যায় তখন ঃখ আর কাথা থেক আসেব! 
খী ক? য স । তাই বেল িক আমরা কাজ কম করা ব  কের ঘের বেস থাকেবা, কান চ া 

করেবা না? অব ই সব কাজকম করেত হেব, পণূেদ ােম তামার চ া চািলেয় যেত হেব। সারা মাস 
কাজ করার পর আমােক যিদ মাইেন না দয় আমােক অব ই তার িতবাদ করেত হেব, আমার াপ  
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আদায় কের িনেত হেব। এখােন অসে ােষর িকছু নই। এই িতবাদ করাটা আমার কতব , আমার 
অিধকার আেছ আমার ায  াপ  আদায় করার। তারপের হয়েতা জানা গল এই এই অ িবধা 
হওয়ার জ  এই মােস মাইেন দরীেত হেব। তখন আবার িতবাদ করার দরকার হেব না। খ যিদ 
চাই তাহেল যা আেছ তােতই সে াষ থাকেত হেব। কউ যিদ বদমাইিশ করেছ বা চালািক করেছ সটা 
আলাদা, সখােন আপি  জানােত হেব। এই আপি টা অসে ােষর জ  নয়, ধেমর জ  জানােনা 
হে , এটা আমার কতব  আমােক িতবাদ করেত হেব।   
 

 এরপর তপ ার ব াপাের বলেছন কােয়ি য়িসি র ি য়া পসঃ।।৪৩।। তপ া করেল 
আমােদর শরীর আর ইি েয়র মেধ কার মিলনতা িল পির ার হেয় যায়। শরীর ও ইি েয়র অপিব তা 
িল পেুড় গেল শরীর ও ইি য় িল আরও শি শালী হেয় যােব। দশন শি  আেরা তী  হেয় যায়, 
বণ শি  আেরা জার পেয় যায়, াণ শি  আেরা বেড় যায়। যমন াণায়ামািদ করেল শরীেরর 

অ ি িল পির ার হেয় শরীের শি  বিৃ  হয়। তপ া হে  – য িজিনষ িল করব বেল একবার 
িঠক কের নওয়া হল, এবার বািড়েত আ ন লেগ যাক, ভিূমক  হেয় যাক, ব া হেয় যাক, যাই হেয় 
যাক ও েলােকই কের যাওয়া। যমন আিম সকােল উেঠ ান করব, রাজ পজূা করব, স ােহ এত িদন 
বা মােস এই কিদন উেপাস করব, এবার এ েলাই িনয়িমত করেত থাকেল ইি য় েলা খুব সেতজ ও 
তী  হেয় ওেঠ। এখােন ইি য় মােন বাইেরর হাত পা চাখ কান নাকেক বলেছ না, আমােদর মেনর 
মেধ  য ইি য় েলা আেছ তার কথাই বলা হে । যিদ শরীের রাগ ব ািধ থােক, ইি য় যিদ িনয় েণ 
না থােক, ভতের যিদ পাপ বাধ থােক তাহেল বঝুেত হেব তার তপ ার অভাব আেছ। পাপ বাধ 
পির ার কীভােব করেত হেব বলাটা রাজেযােগর কাজ নয়, িক  ম িৃতেত পির ার কের বেল দওয়া 
আেছ পাপ বাধ থাকেল সটােক কীভােব পির ার করেত হেব। তপ া িক, ায়ি  িক এ েলা 
ম িৃতেত িব ািরত ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।  
 

 তারপের বলেছন াধ ায় করেল িক হয় – াধ ায়ািদ েদবতাস েয়াগঃ।।৪৪।। এখােন 
াধ ায় একিট ব াপক অেথ বলা হে , াধ ােয় জপও আেছ আর যার যার িনেজর ই  দবতার ত  ও 

লীলা িবষয়ক ািদ অধ য়ন। যারঁা ঠা েরর ভাবধারার সে  যু , তারঁা যমন ঠা েরর ম  িনয়িমত 
জপ করেবন সােথ সােথ কথামৃত, মােয়র কথা, লীলা স , ামীজীর রচনাবলীও রাজ পাঠ করেত 
হেব। এ েলা সব াধ ােয়র মেধ  অ গত। আর তার সে  বািক য শা  রেয়েছ যমন গীতা, 
উপিনষদ, ভাগবত, ী ীচ ী এ েলারও একটা েটা কের অধ ায় িনয়িমত পাঠ কের যেত হেব। 
াধ ায় করেল যার য ই  দবতা, বা যাঁেক িনেয় স সাধনা করেছ, তারঁ দশন হয়। ামী 

তরুীয়ান জী বলেতন গীতার একটা াকেক িনেয় এক মাস ধের িচ ন কের গেল ওই ােকর িঠক 
িঠক অথ ও ভাব মেনর মেধ  কািশত হেয় যােব। ওই এক মাস অ  িকছু পড়েব না, আর অ  
কান িকছু িচ াও করেব না, তাহেলই াক িনেজ থেকই তার অথেক পাঠেকর সামেন উে ািচত কের 
দেব। িঠক তমিন কউ হয়েতা অেনক বছর ধের গেণশ ঠা েরর ম  জপ কের যাে ন, তখন গেণশ 
ঠা র তার কােছ িনেজেক কািশত কের দন। এটাই িঠক িঠক াধ ায়। িযিন আ া ভিূত পেত 
চাইেছন, যারঁা এই জ -মৃতু র চ  থেক বিরেয় আসেত চাইেছন, তখন তাঁর আর দশটা শা  পড়েত 
বা জানেত ইে  করেবন না। আিম কৃত ান লাভ করেত চাই, িক কের স ব হেব? স ব করার 
জ  একটা উপায়, তা হল এই াধ ায়। একট ম ই জপ কের যােব আর একিট বইেকই পারায়ণ কের 
যেত হেব। এটাই যখন দীঘকাল ধের কের যােব, তখনই ম  বা শাে র অ িনিহত ভাব বা অথ 
উে ািচত হেয় যােব।  
 

 িনয়েমর শৗচ, সে াষ, তপঃ আর াধ ােয়র পর শেষ আসেছ ঈ র িণধান। ঈ র িণধান 
মােন ঈ ের মন দওয়া। ঈ র িণধান করেল িক হয়, এর  িক, সটাই পেরর সেূ  বলেছন। 
সমািধিসি রী র িণধানাৎ।।৪৫।। বলেছন – মা ষ যিদ আর কান িকছুর িদেক মন না িদেয় সব 
িকছুর ব াপাের ঈ েরর উপের িনভর কের থােক, সব িকছু যিদ ঈ ের সমপণ কের িদেয় ঈ ের স ূণ 
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শরণাগত হেয় যায় তখনই স সমািধ লাভ কের। এখােন সমািধর অথ হল ঈ েরর িত একাি ত মন, 
তার মেন ঈ র বিৃ  ছাড়া আর অ  কান বিৃ  নই।  
 

 এত ণ অ া েযােগ যম আর িনয়মেক িনেয় বলা হল। যম আর িনয়মেক ব াখ া কের বলেলন 
যম আর িনয়ম িক, এই েটা করেল িক হয়, কন এই েটা আধ াি ক জীবেন দরকার। এরপর 
অ া েযােগর ততৃীয় অ  হল আসন। এখােন আমােদর মাথায় রাখেত হেব য, এই অ া েযােগ একিট 
অ েক সাধনা কের সটােত িতি ত হেয় পেরর অে র সাধনােত যেত হেব তমন িকছু নয়। যমন 
ি তীয় অে  িনয়েমর কথা বলা হেয়েছ, িনয়েমই পাচঁটা ি য়ার মেধ  এেস যাে  ঈ র িণধান, আর 
ঈ র িণধােনই সমািধ লােভর কথা বলা হেয় গেছ। িক  তারপেরই আসেছ আসন। সমািধ হেয় গেল 
আসেন িতি ত হওয়ার আর িক দরকার! তাই এ েলা আলাদা আলাদা একটার পর একটা য করেত 
হেব সরকম িকছু নয়, সব কিটরই অ শীলন এক সে  চেল। যম, িনয়ম, আসন চলেব তার সে  
াণায়ামও চলেব, তার সে  ত াহার, ধারণা, ধ ান ও সমািধ আটটা এক সে ই চলেব।   

 

আসন ি র করা 
এখন বলেছন আসন বলেত িক বাঝায় – ি র খামাসন  ।।৪৬।। য আসেন বসেল 

একাসেন ি র হেয় খপবূক অেন ণ বেস থাকেত পারা যায় সটাই িঠক িঠক আসন। িজম করেবট 
এক জায়গায় বলেছন – যখন িতিন বাঘ িশকাের যেতন, তখন রাি  বলা গােছর য কান একটা 
ডােল বসেতন আর সই গােছর ডােল িতিন সারা রাত বেস কািটেয় িদেতন বা সারা রাত ওই এক 
আসেন ঘুিমেয় কািটেয় িদেতন। এ েলাই িঠক িঠক যাগীর ল ণ। আমােদর িক হয়, িকছু ণ বসেত 
না বসেতই একবার ঘাড় চলুকােবা, বার পা চলুকাি । ি র খামাসন   মােন  ঘ টা, চার ঘ টা, ছ 
ঘ টা বেস আেছ তা বেসই আেছ, তার কান রকম অ ভিূতই নই য আিম বেস আিছ, আমার পা 
আেছ িকনা, শরীর আেছ িকনা এই ধরেণর সম  অ ভব চেল যােব। আসেন বসার থম িনেদেশ বলা 
হয় ম দ  সাজা থাকা চাই। কারণ ম দ  সাজা না থাকেল কখনই উ  িচ ন করা যােব না। 
ামীজী আবার বলেছন িক  সাধারণভােব তিুম যিদ িকয়ৎ েণর জ  বিসেত চ া কর, শরীের 

নানা কার বাধািব  আিসেত থািকেব, িক  যখনই তিুম এই লূেদহভাব অিত ম কিরেব, তখন 
শরীরেবাধ হারাইয়া ফিলেব। ধ ু শরীরেবাধটাই চেল যায় তাই না, নানান কার খ- ঃখ বােধর 
বাহটাও ব  হেয় যায়, এমনিক সমেয়র বাধও ধীের ধীের চেল যায়। িঠক ভােব আসেন যিদ বসা 

হয় তার সােথ যিদ াণায়াম করা হয় শরীেরর খুব ভােলা িব াম হেয় যায়।  
 

পত িল এত িকছু না বেল ধ ুবেল িদেলন ি র খামাসন  । িক  পেরর িদেক হঠেযাগীরা এই 
আসনেক ক  কের যােগর আলাদা একটা শাখা তরী কের তােত িবিভ  রকম আসন িনেয় এেলন। 
আজকাল লােকরা যাগ বলেত বােঝন আসন আর াণায়াম। পত িল এত িকছু না বেল ধ ুবেল 
িদেলন য আসেন বসেল তিুম অেনক ণ খপবূক ি র হেয় বসেত পারেব ওটাই আসন। এটােকই 
অেনক বাবাজীরা পত িলর সাইনেবাড লািগেয় কাথা থেক কাথায় িনেয় িগেয় সারা দেশ আসন 
াণায়াম িশিখেয় শত শত কািট টাকা কািমেয় যাে ন।  

 

পেরর সেূ  বলেছন য ৈশিথল ান সমাপি ভ া  ।।৪৭।। আমােদর েত েকরই মেন 
একটা অি রতার ভাব আেছ, এই অি রতা ভােবর জ  দখা যায় সব সময় হয় পা নাড়েত থােক 
নয়েতা নখ কামড়াে , ি র ভাব কখনই থােক না। এই অি র ভাবেক খুব সেচতন ভােব িনয় েণ এেন 
এই বদভ াস েলা দরূ করেত হয়। খবরকাগজ পড়ার সময় অেনেকর ঠাটঁ নড়েত দখা যায়, এটা 
অত  বােজ অভ াস, এেত পড়ার সময়ও অেনক বশী লােগ। আসেল এেদর পড়ােশানা খুব একটা 
নই। পড়ােশানা জানা থাকেল কখনই ঠাটঁ নড়েব না। ি তীয় ধােপ শ েলার উ ারণ মেন মেন হেত 
থােক। ওই উ ারণটাও ব  করেত হেব। এরপর পড়ার আসল গিতটা আেস। জেপর ে ও থম 
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ঠাটঁ নড়াটা ব  করেত হয়, তারপর মেন য উ ারণটা হে  সটাও ব  করেত হয়। তখনই মে র 
িঠক িঠক ান উ ািসত হয়।  

 

সাধনা কের কের মেনর এই অি র ভাবটা যমন যমন ি িমত হেত থােক আর তমন তমন 
আমরা যিদ সই অনে র ধ ান করেত থািক তখন ওই আসনটাই আপনা আপিন ি র হেয় যায়। মেন 
করা যাক ঘেরর একটা টিবেলর উপের ধ ান করেত বসলাম। এখন এই ঘের অেনক িকছুই আেছ, 
লাইট আেছ, পাখা আেছ, জানলা আেছ, দরজা আেছ, চয়ার আেছ আর আিমও আিছ, এত িকছুর 
মেধ  মন াভািবক ভােবই এিদক ওিদক নড়াচড়া করেত চাইেব, িক  যিদ ভাবেত থািক য এই সম  

া  হল অন , আর এই অন  আমার অ ের ও বািহের পিরব া  হেয় আেছ। যমন সমু  আেছ 
আর সমুে র মেধ  একটা িসিল ার ঢুিকেয় দওয়া হেয়েছ, িসিল ােরর ভতেরও জল এেস গেছ আর 
তার বাইেরও জল। আমােদর লূ শরীরটাই এই বািহর আর িভতরেক পথৃকীকরণ কের রেখেছ। িক  
শরীরেবাধ চেল গেল ভতেরও অন  বাইেরও অন । এইভােব অন েক যখন আসেন বসার সময় 
যমন যমন িচ া করা হেব তমন তমন আসন ধীের ধীের দঢ়ৃ হেত থাকেব। যােদর এখনও আসন 
জয় হয়িন তােদর পে  আধ াি ক জীবেন এেগান খুব কিঠন। 

 

তাই এখােন বলা হে  – য ৈশিথল ান সমাপি ভ া  । পত িল বেল যাে ন কানটা করেল 
িক হয়, এখােন ইিন একটা উপায় বেল িদেলন য যখন তিুম আসেন বসেত যা  তখন যিদ এই ভােব 
অনে র ধ ান করা হয়, মােন একটা অন  সমু  আেছ, তার মেধ  আিমও আিছ, আিম সই অনে রই 
একটা অংশ, আর এই অন  আমার অ র ও বািহের পিরপণূ হেয় রেয়েছ, তখন আসনটা ি র হেয় 
যায়। যখন এই ভােব িনজেকই অনে র মেধ  িচ া করেত থাকেব তখন তার শরীেরর কান অংেশরই 
নড়াচড়া হেব না, আর তখনই আসন ি র খামাসন   হেব। আসন যত ণ না ি র হে  তত ণ 
আধ ি ক অ ভিূতর িকছুই আশা করা যায় না। আধ াি ক অ ভিূত আর আসন পর র স ক যু । 
যােদর back pain হয়, তারা মেঝেত বসেত পােরন না, িক  তারা যিদ চয়ােরও বেসন কান 
অ িবধা নই, একই ব াপার, মেঝেত বসাও যা চয়াের বসাও বসা। মেঝেতই হাক আর চয়ােরই 
হাক, যখােনই বসা হাক না কন, নড়াচড়া যন না করেত হয়। িক  বসেত গেল েত ইে  করেছ, 
েত গেল বসেত ইে  করেছ, এই রকম যন না হয়। 

 

 এর পর বলেছন – তেতা ানিভঘাতঃ।।৪৮।। আসন যখন ি র হেয় যােব, অথাৎ ঘ টার 
পর ঘ টা এক আসেন বসেত পারেছ, এইভােব আসন জয় করা হেয় গেল তখন -পর রা, যমন 
চ  গরম লাগা, খুব শীত করা, জল ত া পাওয়া, এই ধরেণর সম  িব  েলা কেট যায়। ই 

আধ াি ক সাধনার ধান িব  – খ- ঃখ, ৎু-িপপাসা, শীত-উ , জীবন-মৃতু , িদন-রাত ইত ািদ 
সম  ধরেণর  আমােদর আে পেৃ  বেঁধ রেখেছ। সম  রকম  থেক বিরেয় না এেল কান 
িকছুই করা যােব না। আসন জয় আর শরীর জয় এই েটা পর র স  যু । দেহর িনয় ণ আেছ 
িকনা বাঝা যােব আসন জয় িদেয়। আসন যার িনয়ি ত তার দহও িনয়ি ত থাকেব। দহ যার 
িনয়ি ত  তােক কম ঝােমলা দেব।  থেক বিরেয় আসার অথ এই নয় য সব  চেল 
যােব।  িল কখনই যােব না, এ েলা চলেতই থাকেব িক  িনেজেক এই া ক িবষয় থেক 
সিরেয় আনেত হেব। তারপেরও  আসেব যােব, িক  তা সাধকেক িবচিলত করেত পারেব না। 
এ িল থেক িনেজেক তখনই বার কের আনেত স ম হেব যখন আসন ি র ও দঢ়ৃ হেয় যােব।  
 

াণশি েক যাগ যভােব কােজ লাগায় 
 অ া েযােগর চতথু অ  াণায়াম। াণায়াম স ে  বলেত িগেয় বলেছন তি   সিত 
াস াসেয়াগিতিবে দঃ াণায়ামঃ।।৪৯।। াস ও ােসর গিতেক যখন িবে দ কের দওয়া 

হয়, তােকই তখন াণায়াম বলা হয়। িবে দ মােন িনয়ি ত করা। াস ও ােসর গিতেক িনয় ণ 
করােক াণায়াম বলা হে । এখােন মেন রাখেত হেব াস- ােস বাতাস ভতের আসেছ আর বাতাস 
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বিরেয় যাে , ােণর ে  এ েলার খুব একটা  নই,  হল আমােদর শরীেরর য াণন 
ি য়া বা ােণর য গিত চলেছ সটােক িনয় ণ করার কৗশল আয়  করা। াণ হল মহাজাগিতক 
শি  (Cosmic Energy), য শি  সম  িব াে  ব  হেয় আেছ, সই মহাজাগিতক শি  
আমােদর শরীেরর মেধ ও বািহত হেয় চেলেছ। বেদর নাসদীয় সেূ  আকাশ ও ােণর কথা বলা 
হেয়েছ, ামীজীর কােছ আকাশ ও াণ খুব ি য় িবষয় িছল। আকাশ হল পদাথ আর াণ মােন শি । 
াণ যখন আকােশর উপর কাজ কের তখনই সিৃ র ি য়া এিগেয় চেল। জগেত যা িকছু হেয় চেলেছ, 
য কান ধরেণর ি য়া যখােন সংঘিটত হে  সখােনই াণ শি র খলা চলেছ। আমােদর এই শরীর 
এই মু েত য অব ায় দািঁড়েয় আেছ, ােণর শি েতই শরীর দািঁড়েয় আেছ। শরীের এই াণশি  
মূলতঃ আসেছ আমরা য খাদ  হণ করিছ, সই খােদ র মাধ েম। খােদ র মাধ েম শরীেরর মেধ  য 
াণশি  তরী হে  সই াণশি েতই এই শরীর চলেছ, এই াণশি র জ ই আমরা কাজ করিছ, 

িচ া-ভাবনা করেত পারিছ। মা েষর শরীর থেক াণ বিরেয় গেল শরীরটাও সম  রকম ি য়াহীন 
হেয় িনি য় হেয় যােব। যখন কউ কামােত অেনক িদন পেড় থােক, তখনও তার শরীের পচন ধের 
না, মি ও কাজ করেছ িক  সবটাই কৃি ম ভােব রাখা আেছ। কারণ তখনও তার শরীের াণশি  
রেয়েছ। িক  মারা গেল শরীের আে  আে  পচন ধরেত  কের। যতই ভি টেলটার িদেয় রাখা 
হাক না কন ওই শরীর িদেয় আর কান কাজ হেব না। াণ আেছ বেলই শরীর কাজ করেছ, াণ 
একবার বিরেয় গেল শরীর আর কাজ করেব না। িব া  জুেড় য াণশি র খলা চলেছ, এই 
াণেক যত ণ কােজ লাগােত পারেছ তত ণই স ািণ। য কান িজিনষ, এই য বাতাস চলেছ, 

িটউবলাইট েলেছ, সবই সই ােণরই িবেশষ িবেশষ কাশ মা ।  
 

আমােদর শরীের য াণশি র খলা চলেছ, ধাণতঃ সই াণ িনঃ াস িদেয় ভতের 
আসেছ। তাই াস াসটা  নয়,  হল াণ। াস- াস যন একটা গািড়, সই গািড়েত 
চেপ াণ আমােদর ভতের ঢুকেছ, ঢুেক তার কাজটু  কের িদেয় আবার বিরেয় যাে । 
ইেলি িসিটেতও তাই হয়, ইেলি িসিট বািহত হে  আর িটউব লাইেট ইেল ন আর িনউ ন েলা 
ঢুকেছ আর বরে  তােতই তার কাজ হেয় যাে । ি ম ইি েন যখন ি ম কাজ কের সখােনও এই 
একই ব াপার ঘটেছ, ি ম ঢুকেছ আবার ি ম বিরেয় আসেছ। ঢাকা আর বরেনার ি য়া যিদ না 
হয় তাহেল ি ম ইি ন চলেব না। প েলর সাহােয  য গািড় েলা চলেছ সখােনও এই একই িজিনষ 
হে । াণি য়া যখন চেল তখনই কাজ হয়।  

 

অসংগিঠত াণ ও সংগিঠত াণ 

এই াণশি  বশীর ভাগ সময় unpattern থােক। একটা বািড় আেছ, ওই বািড়র উপর 
অনবরত াণি য়া হেয় চেলেছ। সেূযর আেলা পড়েছ, বাতাস এেস দওয়ােল লাগেছ, বিৃ র জল 
পড়েছ, এইভােব াণশি  অনবরত বািড়টার উপর কাজ কের চেলেছ। এই াণশি েক বলা হয় 
unpattern energy। এই unpattern energyর জ  বািড়টা আে  আে  একিদন য় হেত হেত 
ভেঙ পড়েব, িব ােনর ভাষায় এেক বলা হয় এ ন িপ। আমােদর ভাষায় বিল কােলর বােহ একিদন 
সব িকছু ন  হেয় যােব। এই unpattern energy থেক বািড়েক বাচঁােত হেল বািড়র িনয়িমত  
র ণােব েণর ব ব া করেত হয়। বািড়টা যন াণশি র সমুে র মেধ  ভাসেছ আর শি  তােক 
চািরিদক থেক ধা া মের যাে , একটা সমেয় বািড়টা ংস েপ পিরণত হেয় যাে । িব  যােত 
না হেয় যায় তার জ  pattern energy পাঠােত হেব। Pattern energy িক? ইি িনয়াররা জােনন, 
রাদ-বিৃ -ঝড় থেক বািড়েক বাচঁােত হেল এর দওয়ােল একটা িবেশষ রঙ লাগােত হেব, 
পাথর েলােক পািলশ করেত হেব ইত ািদ। এবার বািড়র জায়গায় আমােদর শরীরেক িনেয় আ ন। 
আমরা জ  িনেয়িছ, খাওয়া-দাওয়া করিছ বেল বেঁচ আিছ, এই পয  সব িঠক আেছ। িক  সব িকছু 
ব  কের আমােদর যিদ সব সমেয়র জ  বাইের খালা আকােশর মেধ  ফেল রাখা হয়, তাহেল 
শরীেরর ভতের াণ থাকেতও unpattern energy শরীরটােক শষ কের দেব। Unpattern 
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energy পেুরা িব াে  ছেয় আেছ, জগেতর কান িজিনষেক স এখােন থাকেত দেব না। তাহেল 
আমােদর এর হাত থেক বাচঁার িক উপায়? এই unpattern energy থেক িজিনষেক যিদ দাড়ঁ 
কিরেয় রাখেত হয় তখন িক  আমােদর ওখােন একটা info energy supply করেত হেব। Info 
মােন Information, যমন ইি িনয়ােদর কােছ Technical knowledge আেছ, ওই 
Technical knowledgeএর সাহায  িনেয় াণশি েক একটা িবেশষ ভােব কােজ লাগাে । আমরা 
য খাওয়া-দাওয়া করিছ, এই খাবার েলােক আমােদর শরীেরর জেনিটক মিশন েলা একটা পা র 
কের দয় যােত আমােদর শরীের একটা pattern energy বাহ হেত পাের। আমােদর শরীের িঠক 
য ধরেণর energy দরকার, জেনিটক মিশন েলা খাদ িলেক িঠক ওই ধরেণর energy ত 

convert কের িদে । এভােবই আমােদর শরীরটা চলেছ। একটা অব ার পর জেনিটক মিশন েলা 
আর convert করেত পাের না, তখনই শরীরটা আে  আে  শষ হেত  কের। আমােদর জীবেনর 
য মূল লড়াই, সই লড়াই হল fight between pattern energy and unpattern energy। 
িক  এই pattern energy কাথা থেক আসেব, তার পছেন একটা িনং থাকেত হেব। এই 

িনংেক বলেছ information। Information আর energy িমিলেয় একটা শ  তরী হয় info 
energy। যখােনই জীবন আেছ, সই জীবেনর িবকাশ আেছ, সখােনই info energyর ব াপার 
জিড়েয় আেছ। যমন একটা গাছ, গােছর মেধ ও একটা info energy আেছ, যটা তার genetic 
materialএর মাধ েম বািহত হেয় চেলেছ। ওেক যিদ খাদ  দওয়া হয় ওটােক িনেয় গাছ িনেজর 
মত বড় হেত থােক। গােছর ভতেরর িজ   আর বাইেরর খাদ  এই েটা িমিলেয় গাছেক দাড়ঁ কিরেয় 
রেখেছ। এই pattern energyই ািণ জগেতর অি েক ধের রেখেছ।  

 

আমরা য খাওয়া-দাওয়া করিছ সব সময় সেচতন থািক যােত টাটকা িজিনষ খেত পাির। পচা 
খাবার আমরা কন খাই না? পচা খাবার মােন ওই খাবারটা এখন unpatter energy হেয় গেছ, 
ওই খাবার ভতের গেল আমােদর pattern energy ক শষ কের দেব। অথচ দখা যায় আমরা 
সবাই চরু পচা িজিনষ খাই। দই তা পচা িজিনষই হল। ইজারল াে  য িচ   তরী করা হয় 
স েলা এক ধরেণর পাকা িদেয় তরী হয়। পাকা যত বড় হেব সই িচেজর দাম তত বশী। মদও 
পচান পানীয়। টিক মাছ তা পেুরা পচােনা মাছ। টিক মাছ যােদর কােছ খুব উপােদয়, তারা এক 
চামচ টিক মাছ িদেয় এক হািড় ভাত খেয় নেব। এই নয় য আমরা পচা িজিনষ খাই না। যারা পচা 
িজিনষ খাে  তােদর কােছ ওটাই pattern, শরীরটা ওই ভােবই দািঁড়েয় আেছ, এটাই তােদর একটা 
systemএ চেল এেসেছ। িক  আবার কাচঁা চাল আমরা খেত পারেবা না, অথচ আমােদর পবূপু ষরা 
যখন বনমা ষ িছেলন তখন খেতন। আমােদর সবারই পেট এ েপনিড  আেছ, যটা িদেয় ঘাস হজম 
করা হয়, অপােরশন কের অেনেকর এ েপনিড  বাদ িদেয় িদেত হয়। কান েয়াজন নই িক  তাও 
মা েষর শরীের এ েপনিড  থােক, এেতই বাঝা যায় কান এক কােল আমরা ঘাস খতাম, কাচঁা 
কাচঁাই সব খতাম। এখন আমরা কাচঁা ঘাস, কাচঁা গাছপালা খেত পাির না, এ েলা আমােদর জ  
আর pattern energy নয়। গ  মাষ যমন ঘাস খেয় ধ িদেত পাের, আমরা িদেত পারেবা না। 
জীবনটা পাে  গেছ বেল তার patter energyটাও পাে  গেছ।  

 

াণায়ােমর ারাই অসংগিঠত াণ সংগিঠত হয় 

খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের আমরা সবাই অিতির  মা ায় সেচতন িক  িনঃ াস- ােসর বলায় 
এেকবােরই সেচতন নই। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের একটু এিদক সিদক হেয় গেল, তরকািরেত স ী 
কাচঁা থাকেল, ভাত চাল চাল থাকেল বািড়েত তলুকালাম লেগ যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের আমরা 
সব সময় কত িহেসব করেত থািক, মশলা কতটা থাকেব, ঝাল িক রকম হেব, খাবাের ক ােলাির কতটা 
থাকেব, ফ াট িক পিরমােণ থাকেব। এসব ব াপাের আমরা কত সেচতন। িক  িনঃ াস- ােসর 
ব াপাের আমােদর কা রই কান শঁ নই। খাবার-দাবাের একট ুএিদক সিদক হেয় গেল আমােদর 
কত িকছু হেয় যােব মেন করিছ, পেট খারাপ হেয় যেত পাের, াড গার বেড় যেত পাির, কত 
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িকছু হেয় যেত পাের। িক  আমরা বঝুেত পারিছ না য, সারািদন আমরা য াস িনি  আর াস 
ছাড়িছ পেুরাটাই বিনয়েম কের যাি । সইজ  বলা হয় তপ া করেল, াণায়ামািদ করেল শরীর  
ও াভািবক থােক। কারণ াস ােসর মাধ েম আমােদর শরীের য াণশি  আসেছ াণায়াম ও 
তপ া করেল সই াণশি টা পুেরা pattern হেয় ভতের আসেব। িক  অত  ঃেখর ব াপার য 
সারা জীবন আমােদর এই াণশি  unpatternই থেক যায়। খাবার-দাবার ব াপাের আমরা সব সময় 
সেচতন িক  িনঃ াস- ােসর সময় আমােদর কান চতনা থাকেছ না। সই কারেণ আমােদর শরীেরর 
এই রব া, আর ডা ার, নািসং হামেক কািড় কািড় টাকা িদেয় যাি । যাগদশন তাই বেল িদে  
াস াসেয়াগিতিবে দঃ, াস- ােসর গিত িবে দ করা মােন, েত কিট াস- াসেক িনয়ি ত 

করা। াণশি েক শৃ ল করার সহজ উপায় হল াণবায়ুর গিত িবে দ করা। এই াণশি  আবার 
শরীের পাচঁ ভােব কাজ কের, শরীেরর যখােন াণশি  যভােব কাজ কের সই জায়গার ােণর 
আলাদা আলাদা নাম, যমন াণ, আপান, ব ায়ানা, উদানা ও সমানা। এই পাচঁিট াণই সব থেক 
ভােলা িনয়ি ত হয় ছে াব  িনঃ াস- ােসর ারা। ছে াব  িনঃ াসেকই আধিুনক কােলর যাগীরা 
াণায়াম বলেছন। 

 

পেরর সেূ ও াণায়াম স ে  বলেছন বা াভ র বিৃ ঃ দশকালসংখ ািভঃ পিরদেৃ া 
দীঘসূ ঃ।।৫০।। াণায়াম অেনক রকেমর হেলও মূলতঃ িতন ধরেণর – িন াস নওয়া, াস ছাড়া 
আর িন াস ব  রাখা। িনঃ াস ব  করা মােন াণেক ধের রাখা, হয় বাইের নয়েতা ভতের, যােক 
আমরা ক বিল। িনঃ াস নওয়ার সময় িনয়ি ত ভােব িনি , এটাও এক ধরেণর াণায়াম, িনঃ াস 
ছাড়ার সময় আবার িনয়ি ত কের সেচতন ভােব ছাড়িছ, এও আেরক রকম াণায়াম। ভতের িনঃ াস 
টানার পর বায়ুেক ভতের ধের রাখা, আবার াস ছাড়ার পর বাইের বায়ুেক ধের রাখা, এই েটােকই 

ক বেল। যখন াণবায়ুেক শরীেরর িবেশষ একটা অে  ছেড় দওয়া হয় তখন তােক বলেছন 
দশ। আর কত সময় ধের িনঃ াস িনি  বা ছাড়িছ বা ধের আিছ, তােক বলেছন কাল এবং কত বার 
কের করা হে  সইভােব াণায়ােমর কাল পাে  যায়। হঠেযােগ এই াণায়ামই একটা আলাদা শা  
হেয় গেছ। িক  আমােদর মত সাধারণ মা ষ যােদর বয়স হেয় গেছ, জীবন যােদর অতটা শৃ িলত 
নয়, তােদর জ  হল একটা িনিদ  আসেন বেস িনেজর ফসুফেুসর মতা অ যায়ী েণ েণ একটা 
সময় ধের িনঃ াস নওয়া আবার েণ েণ িনঃ াস ছাড়া। এটু েতই আমােদর কাজ হেয় যােব। 
এেতই শরীেরর অেনক রাগ কেম যােব, মেনর অেনক চা ল তাও কেম আসেব। বলেছন, এই ভােব 
াণায়ােমর ারা াণ যিদ পেুরাপিুর িনয়ি ত হেয় যায় তখনই িলনী জা ত হয়। যােগর মেত 
াণেক যত ণ না িনয়ি ত করা হে , াণায়াম যিদ না করা হয় তত ণ িলনী জা ত হেব না।  

 

এই িতন ধরেণর াণায়ােমর বাইের চতথু আেরকিট াণায়াম আেছ। সটাই পেরর সেূ  
বলেছন বা াভ রিবষয়াে পী চতথুঃ।।৫১।। যিদ বাইেরর কান িবষয়েক িনেয় অথবা ভতেরর 
কান িকছুেক িনেয় খুব গভীর ধ ান করা হয় তােতও িক  াণায়াম হেয় যায়। াণায়াম মােন য সব 
সময় ধ ুিনঃ াস- াসেক িনয়ি ত কের করেত হেব তা নয়। মনেক যিদ বাইেরর বা ভতেরর কান 
িবষেয় খুব একা  করা হয় তখন তােকও াণায়াম বলা যায়। ঠা র এর উপমা িদেয় বলেছন – কউ 
যখন হা ঁকের অবাক হেয় িকছু দেখ তােক বেল ‘ তার িক ক হেয়েছ নািক’! বায়ু ি র হেয় যাওয়া 
মােন ক। যারঁা খুব একা  মেন জপ কেরন, ল  করেল তারঁা দখেত পােবন যখন খুব একমেন 
জপ হেত থােক বা খুব গভীর ভােব ইে র িচ ন করেছন তখন িনঃ াসটা ব  হেয় যায়। ক না 
হেল কান বড় কাজ হয় না। যখন কান ল  ব র উপর ব ক িদেয় িল ছাড়া হয় তখন তারা 
দমটােক আটেক দয়, এখােনও াণশি টােক একটা জায়গায় আটেক রাখা হে । বায়ু ি র হেয় 
যাওয়া মােন তার সম  শি টা একটা জায়গায় এেস কি ভতূ হেয় গেছ। তার মােন এবার স িবরাট 
কান কাজ করেত যাে । যারঁা ধ ান কেরন তােঁদর এই িজিনষ সহেজ হয় না, এর জ  সময় লােগ।     
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াণায়াম হল জাগিতক শি র সমি , সম  জগতব াপী য াণ পিরব া , সই ােণর উপর 
িনয় ণ করার প িত। যখােন কান িকছুই নই সখােনও াণশি  রেয়েছ। এই াণশি ই জড় 
জগেতর সম  ি য়াশীলতার কারণ। আইন াইন তারঁ িথেয়ািরেত বলেছন জড় আর শি  এক। এই 
াণশি ই আমােদর শরীেরর উপের কাজ কের এবং তার ফেলই শরীেরর যা িকছু হে । সাধারণ 

মা ষ মেন কের াস- ােসর মাধ েম সবাই এই শি েক আহরণ করেছ। িক  াস- াসই াণ 
শি র সব িকছু নয়। যারা যাগী তাঁরা ধ ু িনঃ াস হেণর মাধ েমই াণশি েক আহরণ কেরন না, 
কৃিত থেক যাগীরা সরাসির এই াণ শি েক িনেজেদর েয়াজেন যখন ইে  টেন নন। গাছপালা 

সব সময় অি েজন িনে  না, তাহেল তারা িকভােব বেঁচ থােক, কারণ তারা য প িতেত াণেক 
হণ করেছ সটা এেকবােরই পথৃক একিট প িত।  

 

এখন দখেত হেব য এই াণশি  আমােদর সম  দহ ও মেন একটা সাম  রেখ কাজ 
কের চলেছ িকনা। এটা গল একটা িদক। আেরকটা িদক হল, যটা অত  পণূ তা হল, এই 
াণশি েক, য কান সময়, িনেজর ইে  মত, শরীেরর য কান একিট িনিদ  জায়গায় বািহত 

করা। মেন ক ন আিম এই হাত িদেয় এক পােলায়ানেক একটা ঘুিষ মারেত চাইিছ, আর এক ঘুিষেতই 
স যন েপাকাৎ হেয় যায়। তাহেল এখন আমােক করেত হেব িক, আমার শরীেরর যত াণশি  
আেছ তােক টেন িনেয় সই সম  শি েক হােতর মুি র মেধ  িনেয় আসেত হেব। আর ধ ন আমার 
আেশপােশ যত লাক আেছ তােদরও সব াণ শি েক টেন এেন হােতর মুেঠায় যিদ িনেয় আিস, 
তাহেল িক হেব কউ বলেত পারেব না। আর যিদ সম  জগেতর াণ শি েক টেন িনেয় আিস, 
তাহেল িক হেব ভগবানই জােনন। আর বা িবকই এটা করা যায়। ভরে ালকরা যখন কান ভারী 
িজিনষ তােল তখন জাের একটা িনঃ াস টেন িনেয় দমটােক আটেক ভারী িজিনষটা তলুেব। সই 
মু েত ভতের য াণ আেছ সটােক িনঃ ােসর মাধ েম টেন িনল, কারণ াণশি েক টেন নওয়ার 
জ  িনঃ াস- াস ব িতেরেক আমােদর অ  কান প িত জানা নই। িনঃ ােসর মাধ েম াণ 
শি েক টেন একটা ঝা িন িদেয় ওই ভারী িজিনষটা টেন তেুল িনেয় তারপর মুখ িদেয় িনঃ াসেক 
ছেড় িদেয় াণশি েক ছেড় িদল। তারপর াণ আবার শরীের াভািবক হেয় গল।  

 

 িঠক একই ভােব, খুব রহ  মূলক কািহনীর একটা িসেনমা দখেছ আর িসেনমার একটা 
উে জনাপূণ জায়গায় এেস গেল দম ব  হেয় যায়, তখন অজাে  আমােদর ক হেয় যাে । ক 
মােন িনঃ াসেক ি ত কের দওয়া, হয় িনঃ াস িনেয় অথবা িনঃ াস ছেড়। এই েকর সময় মন 
াভািবক ভােবই একা  হেয় যায়। আর এই সময় শরীেরর যখােন খুিশ াণেক তখন ধের রাখা যায়। 
যাগীরা যখন তাঁেদর শরীেরর কান জায়গায় যিদ ত থােক বা শরীেরর কান অে  ব াথা অ ভব 
কেরন তখন তাঁরা াণেক টেন এক  কের ওই ত ােন ধের রেখ আেরাগ  কের নন। আজকাল 
িবিভ  ম াগািজেন Pranik Healing িনেয় অেনক ধরেণর ব  পাওয়া যায়, এখােনও িযিন 
healing করেছন, িতিন তার হােতর মুেঠায় াণ শি টােক টেন িনেয় শরীেরর অ  অে  হাত 
বিুলেয় িদেয় িনরাময় কের দন।  
 

 এ িল িকভােব হয় বলেত িগেয় বলেছন – তি   সিত াস াসেয়াগিতিবে দঃ াণায়ামঃ। 
াস- াস যা চলেছ এর গিতেক িবে দ কের দওয়া, মােন িনঃ াস থেম যায়, অথাৎ ক হেয় 

যায়। তখনই াণ তার কাজ করেত  কের। এেত য তার শারীিরক াি  আসেব তা নয় বরং 
মানিসক ভােবও স বশ সেতজ থাকেব। আধ াি ক জীবেন াণ খুবই পূণ ভিূমকা পালন কের। 
যখন যাগাভ াস করেব তখন িনঃ াস- াস ায় ব ই হেয় যােব, আর ব  হেয় যাওয়াটাই াভািবক, 
খুব সামা  িনঃ াস হয়েতা যােব, িক  তােতই াণ আপনা থেকই বািহত হেয় যােব। কান বাইেরর 
ব েত বা দেহর অভ ের কান ােন মনেক একা  করেলও াভািবক ভােবই ক হেয় যায়। 
দেয় গভীর ভােব কউ ঠা েরর ধ ান করেছন ওই ধ ােনর মেধ  যিদ স ল  কেরন তাহেল দখেত 

পারেবন য তারঁ াস- াস ব  হেয় আেছ। এখােন আর িনেজেক চ া কের ক করেত হে  না। 
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িক  থম অব ায় কা র আেগ থাকেতই মন িশ ণ া  থােক আবার কা র মন তই নয়। 
যােদর মন একা  নয়, াণ সংযত নয় তােদর িমিলটাির কায়দােত লফ  -রাই   কের ি ল করােত 
হয়। আধ াি ক সাধনােত েকর েয়াজনীয়তা আেছ, যিদ াভািবক ক না হয়, তখন িনঃ ােসর 
ব ায়াম করােব – িনঃ াস টােনা, এবার িনঃ াস ছােড়া, এবার িকছু ণ দম ব  কর। এই ভােব ক 
অভ াস যখন আয়  কের িনল তখন বলা হেব এখন এই ক অব ায় তামার াণশি েক শরীেরর 
িবিভ  অে  স ার করেত থাক। িক  যারা চ  গভীর িন া ও া সহকাের আধ াি ক সাধনা 
কেরন তােদর এইভােব ক িশখেত হয় না। 
 

 াণশি েক যখন িনয় ণ করেত স ম হেয় গল বা কান একটা িবষয়েক ধ ান করেত করেত 
যােদর বায়ু ি র হেয় গেছ তখন িক হেব? ততঃ ীয়েত কাশাবরণ  ।।৫২।। এই াণশি র 
উপর কতৃ  এেস গেল ােলােকর আবরণটা িনরাভরণ করেত পারা যােব। য কান না িনক 
সজৃনমূলক সিৃ র ে  েকর িবশাল ভিূমকা। ক অব ােতই আমােদর অ ের িযিন আেছন তাঁর 
ক ঠ র নেত পারা যায় আর িতিন িক বলেত চাইেছন তার অথেকও অ ধাবন করা যায়। আমােদর 
য িচ  আেছ, সই িচে  আমােদর আ ার আেলাক িতফিলত হে । িচ  যিদ পেুরাপুির  হয় 
তাহেল আ ার পেুরা আেলাটাই তােত িতিবি ত হেব। আমােদর িচ  ভাবতই স েণ িনিমত, িক  
রেজা আর তেমা িচ েক পেুরাপিুর আ ািদত কের রেখেছ। এখন াণায়ামািদ করার ফেল বা কান 
একটা িবষেয়র উপর গভীর ধ ান করার ফেল রেজা ণ আর তেমা েণর আবরণটা ীণ হেয় খেস পেড় 
যায়। রেজা ণ আর তেমা েণর আবরণ খেস গেল স ণটা উ ািসত হেয় ওেঠ। স ণ জেগ গেল 
বিু টা কািশত হেয় পেড়। এই কারেণই বলা হয় যাগী মােনই তেুখাড় বিু  স , মুখ যাগী কখনই 
হয় না। িঠক িঠক ভ ই হান আর যাগীই হান বা বড় কমেযাগীই হান, তাঁর থম ল ণ হল বুি টা 
তারঁ তেুখাড় হেয় যােব। তার কারণ এই সূ , ততঃ ীয়েত কাশাবরণ  । বিু র কােশর উপর য 
রেজা ণ আর তেমা েণর আবরণ পেড় আেছ সটা ীয়েত, খেস পেড় যােব। যার ফেল বিু েত য 
চতে র আেলা িতফিলত হে , আ ার সই আেলাটা িব িুরত হেত থােক। য নেরন তারঁ ব ু-
বা বেদর সব িকছুেত কাব ু কের িদেতন, সই নেরনেক ঠা র এমন এমন কথা বলেতন, নেরেনর 
কথার জবােব ঠা র এমন এমন উ র িদেতন, নেরেনর িকছু করার থাকেতা না। তাহেল বুেঝ দখুন 
িক তেুখাড় বিু  িছল ঠা েরর। লাট ুমহারাজ, যােক ঠা র অ র ান শখােত পারেলন না, পরবিত 
কােল সই লাটরু তেুখাড় বিু  দেখ সবাই দেখ চমেক যত। যিদ দেখন কান ভে র বিু  তী  নয় 
তাহেল বঝুেত হেব তার জপ-ধ ান তপ া নই। সাধনা, তপ া িঠক িঠক ভােব করা থাকেল, যাগ 
পেথ এেগােল বিু  অত  তী  হেয় যায়।  
 

ামীজী য এনসাইে ােপিডয়ার এক একটা খ  িনে ন আর পাতার পর পাতা উে  রেখ 
িদে ন, এতটা হয়েতা আমােদর হেব না িঠকই, িক  িঠকমত জপ ধ ান িনয়িমত করা থাকেল য কান 
বই িকছু েণর মেধ  আপিন শষ কের িদেত পারেবন, বইেয় লখেকর িক ব ব  একটু পড়েলই বাঝা 
যায়। অেনেক মজা কের বেলন স াসীরা বশী বই-টই পেড়ন না। এর েটা অথ হয়, আসেল 
পড়ােশানার অভ াস বা া বয়স থেকই তরী হয়, িক  স াসীেদর যিদ সই অভ াস নাও থােক 
তােতও য কান বই তােঁক ধিরেয় িদন, কেয়কটা পাতা উে ই বেল দেবন বইেত িক বলেত চাইেছ, 
লাইন বাই লাইন, পাতার পর পাতা পড়ার দরকার হয় না। আপিন যিদ লখেকর ব ব  না বঝুেত 
পােরন তাহেল িক  আপনার বিু  তী  নয়। বিু  যিদ তী  না হয় তাহেল আপনার কােশর উপর 
এখনও আবরণ রেয়েছ। কােশর উপর আবরণ থাকা মােন জপ, ধ ান, তপ া নই। জপ, ধ ান, 
তপ া যিদ করা থােক, াণায়ামািদ যিদ করা হয়, ধ ােনর গভীরতা যিদ থােক তাহেল য কান িবষয় 
তােঁক ধিরেয় িদেল সে  সে  িতিন িবষয়টা বেুঝ নেবন। তথ  হয়েতা অেনক জানা নাও থাকেত 
পাের, িক  িবষেয়র অ িনিহত ানটা সে  সে  ধের িনেত কান অ িবধাই হেব না।  
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 িবেটােফন িমউিজক কে াজ করেতন, আঠােরা ঊিনশ বছর বয়েস িতিন পেুরাপুির বিধর হেয় 
যান। কােন িকছুই নেত পেতন না, একটা বাজনা বাজােল য তার রটা িবেটােফেনর কােন যােব 
তার কান উপায় িছল না। অিববািহত িছেলন। ভার পাচঁটায় ঘুম থেক উেঠ একটা কাগজ আর কলম 
িনেয় িনেজর ডে  বসেতন, সই থেক পরু েটা আড়াইেট পয  বেস থাকেতন। আর তাঁর মেনর 
ভতের র বাজেত থাকত। তারঁ অ েরর মেধ  য নঃশ  িবরাজ করত সই সময় তার মেধ  
াণশি  তার মেনর মেধ  ি য়া করত, তার মেনর ভতেরই েরর তর  উঠেত থাকত। কােন িকছু 

যাে  না, মেনর মেধ ই র বাজেছ, আর সখান থেক িতিন সটােক ধের এেন এক টকুেরা কাগেজর 
মেধ  েরর তর  েলােক রিলিপর মাধ েম ধের রাখেতন। যখন ওই কাগজটা বাদ কাররা বাজােতন 
তখন বাঝা যত ওটা িক ধরেণর স ীত, তার আেগ কউ জানেতই পারেতন না। িবেটােফন হয়েতা 
দখেছন কউ িপয়ােনা বাজাে , য বাজাে  িপয়ােনার রীেডর তার আঙুেলর উপর ওঠানামা দেখ 
িতিন বেল িদেতন কান র বাজাে ।  
 

এই য বলেছ ততঃ ীয়েত াকাশাবরণ   - আমােদর েত েকর ভতের অন  ান রেয়েছ 
িক  সই ােনর উপর আবরণ পেড় রেয়েছ। সইজ  আমরা ােনর আেলা থেক বি ত হেয় আিছ, 
আমােদর ওই আবরণটােক দরূ করেত হেব। এই আবরণটা সের গেলই অন  ােনর ভা ার আমােদর 
সামেন উে ািচত হেয় যােব। এই আবরণটা কীভােব িনরাভরণ করেত হেব? িনয়িমত াণায়ােমর 
অ শীলেনর ারাই এই আবরণ দরূীভূত হয়। 
 

ত াহার ও ধারণার িত 
 অ া েযােগর যম, িনয়ম, আসন ও াণায়াম িনেয় বলা হল। এখন বাকী রইল ত াহার, 
ধারণা, ধ ান ও সমািধ।  
 

 ধারণার স ে  বলেছন – ধারণা  চ যাগ তা মনসঃ।।৫৩।। ক আয়  এেস গেল 
মনও তখন ধারণার জ  ত হেয় গল। যম, িনয়ম, আসনািদ সব এক সােথও অভ াস করা যায়, 
একটােক শষ কের আেরকটা করেত হেব এর কান মােন নই। িক  ধারণার ে  তা স ব হেব 
না। বলেছন াণায়ােমর ারা যত ণ াণেক বেশ না আনেত পারা যােব তত ণ ধারণা করার যাগ তা 
অজন করা যােব না। বিশর ভাগ ভ রাই বেল – ধ ান করেত বসেল িকছুই হয় না। িকছু হয় না 
কারণ ক এখনও আয়  করেত পােরিন। ক না হেল মন ি র হেব না। াণায়াম না করেল 
মেনর উপর য রেজা ণ আর তেমা েণর আবরণ রেয়েছ সটা যােব না। ক হেয় গেল মন 
স েণ িতি ত হেয় যােব। মন যত ণ স েণ িতি ত না হয় তত ণ িক  ধারণা হেব না। 
স েণ িতি ত না হেল কখনই যােগর পেথ এেগান যােব না। তেমা ণেক ছাড়েত হয় রেজা েণর 
সাহােয , রেজা ণেক ছাড়েত হয় স েণর সাহােয । স েণ িতি ত হওয়ার পর এবার িঠক িঠক 
জপ ধ ান  হেব। য কান সাধেকর আধ াি ক যা া  হয় স েণ িতি ত হওয়ার পর। তার 
মােন স ধারণার জ  ত হেয় গল। ধারণা মােন, যম, িনয়ম, আসন ও াণায়াম অ া েযােগর 
এই চারেটেক িঠক িঠক অ শীলন করা হেয় গেছ, এবার স ধারণার জ  ত।   
 

 আমরা এখনও রাজেযােগর বাইেরই ঘুর ঘুর করিছ, এখনও অ রমহেল ঢুিকিন। এই ধারণােত 
এেস এখন ভতের ঢাকার দরজার কােছ দািঁড়েয়িছ, এইবাের আমােদর গভীর থেক গভীের এিগেয় 
যেত হেব। এরপর আসেছ ত াহার। িবষয়াস েয়ােগ িচ - পা কার ইেবি য়াণাং 
ত াহারঃ।।৫৪।। এখােন য ভােব ত াহারেক বলা হেব তার সােথ বদা  ত াহারেক য ভােব 

ব াখ া কেরেছ তার সােথ অেনক পাথক  আেছ। বদাে  এই ত াহারেক বলেব শম, দম, উপরিত ও 
িতিত া। শম ও দম মােন অ েরি য় ও বিহেরি েয়র িনয় ণ। িক  যােগ ত াহােরর ব াখ া অ  
ভােব করা হয়। ইি য় আর ইি েয়র ব  একই িজিনষ। যমন জল জেলর সে  িমেল যায়, তল 
তেলর সে  িমেল যায়, িঠক তমিন আমােদর য চ  ুইি য় আেছ, এর বণতাই হল র দেৃ র 
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সে  এক হেয় যাওয়া। িক  ইি য় যিদ িবষেয়র সে  এক হেয় যায় তাহেল তা আর ান হেব না। 
বিু েত য বিৃ  আেছ, সই বিৃ েকও ব র সে  এক হেয় যেত হয়। আিম একজনেক ভােলাবািস, 
আিম তােক দখেত চাইিছ। তােক দখার জ  আিম অেনক দরূ গলাম। আিম তােক দখেত পলাম। 
তােক দখেত পেয় আমার য চ  ুইি য় স তার চহারার সে  এক হেয় গল। িক  এেদর এক 
হওয়ােত আিম িক কের জানেবা য আিম আর স এক? তখন আমার মনেক সই ব র সে  এক হেয় 
যেত হয়। আমােদর ইি য় সব সময় ব র আকার িনেয় নয়, সইজ  মনও সে  সে  সই ব র 
আকার িনেয় নয়। মেনর এই আকার নওয়ােক আটেক দওয়াটাই রাজেযােগর ত াহার। তামার 
কাজ হল তপ া করা, তামার কাজ হল জপ, ধ ান করা। ব র আকার নওয়াটা তামার কাজ নয়।   
 

একটা হািত অপেরর বাগােন িগেয় কলাগাছ খাি ল। হািতটােক তািড়েয় দওয়া হল। িক  িক 
িন য়তা আেছ য হািতটা আবার িগেয় কলাগােছ মুখ দেব না? এটাই আমােদর আধ াি ক সাধনার 
দনি ন সম া। কা র হয়েতা িবেশষ কান একটা খাবােরর িত বলতা আেছ। এখন যখনই খবর 
পােব য ওই খাবারটা ওখােন পাওয়া যাে  স সইখােন পৗঁেছ যােব। তােক কউ একজন িনেষধ 
কের বলল এমনটা করেবন না। স মনেক ওই খাবার থেক তেুল িনল। এখন তা তেুল িনল িক  
ভিব েত িক হেব? আমােদর মেনর মেধ  য সূ  ইি য় িল আেছ স েলাই এই ধরেণর সম া িনেয় 
আেস, যার ফেল আমােদর লূ ইি য় িল, হাত, পা এরা সি য় হেয় ওেঠ। মন আর এই সূ  
ইি য় িলর মেধ  কান তফাৎ নই, এরা সব কটাই একই উপাদান িদেয় তরী। ইি য় িল মেনরই 
িবিভ  অব া মা । এরা কের িক – মন বলল ওখােন ভােলা গান হেব, চেলা যাওয়া যাক। মন এখন 
এই গােনর আকার ধারণ কের িনল। মেনর ইেছ হেলই তা আর হেব না, সূ  ও লূ ইি েয়র ারাই 
সম  কায স াদন করেত হেব। মন তার পা ক বলল – িক যাওয়া যােব তা? পা বলল – খুব 
ভােলা কথা, আমার বিহেরি েয়র য েটা পা আেছ ওরা জেনই তরী আেছ। তারপর স হাটঁা আর  
করল। িক  য সাধক, এ ধরেণর গােনর আসের যাওয়া মােন তার সাধনায় িব  উৎপ  করা। তাই 
থম কাজ হেব পােয়র নড়াচড়ােক ব  করা। ি তীয় ধাপ – পােদি য় য গােনর প িনে  এই প 
নওয়াটা ব  করেত হেব। পােদি য়েক মেনর সে  িমিশেয় িদেত হেব। মন যখন খবর পল য আজ 
স ায় গােনর আসর হেব তখন মন য প িনে  সই সে  পােদি য় যন সই পটা না নয়, স 
যিদ transform হেয় যায় তাহেল য কেরই হাক স তার পা েটােক চলেত বলেব আর সও 
ওখােন পৗেঁছ যােবই। 
 

 িযিন যাগী হেত চাইেছন িতিন যিদ দেখন কান খাবােরর িত তারঁ এখনও আকষণ আেছ বা 
কান চহারার িত আসি  আেছ তাহেল তােঁক তার লূ ইি য়েক সূ  ইি য় থেক তেুল িনেত 
হেব। এখন এই য তেুল নওয়া হল এরপর দখেত হেব স যন আর কান ভােবই ছাড়া না পেয় 
যায়। এর জ  িবেশষ শি র দরকার। হািতটােক তা তািড়েয় দওয়া হল, িক  তােতই তা সব শষ 
হেয় যােব না, হািতেক এবার িশকল িদেয় বাধঁেত হেব। হািতেক তািড়েয় িনেয় আসা যতটা সহজ সাধ  
শকেল বাধঁাটা তার থেক অেনক কিঠণ। বড়ােলর গলায় ঘ টাটা বাধঁেব ক, ঘ টা বাধঁাটাই যত 
ঝােমলার ব াপার। এটাই ত াহার – দিড় িদেয় বাধঁা। থেম শি  অজন করেত হেব িবষয় থেক 
মনেক তেুল আনার জ , আর ি তীয় শি  অজন করেত হেব মন যােত আর এই িবষেয়র িত 
কখনই ধািবত না হয়। য িজিনষ থেক যখন মনেক তেুল নওয়া হেব, িচরিদেনর মত তার সে  
িবে দ হেয় গল, আর কখনই সই িবষেয় মন যােব না। এটাই িঠক িঠক ত াহার। ত াহার মােন, 
মনেক এমন িনং িদেত হেব য, কান কারেণ ইি য় আর তার ব র যাগ হেয় যায় তাহেলও যন 
ইি য় কান রকম চা ল  সিৃ  না হয়।  
 

ামীজী তারঁ জীবেনর একিট ঘটনা িনেজ বলেছন – একবার প ািরেসর কান এক জায়গায় 
িতিন এক অত  পসী মিহলােক দেখন। ওই রকম পসী িতিন কখন নািক দেখনিন। িক  যত ণ 
তারঁ মেন হেয়েছ কী র মুখ মিহলার, তত েণ ঘুের দেখন মিহলার মুেখর আকৃিতটা পাে  একটা 
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বানেরর মুেখ পিরবিতত হেয় গেছ। তার মােন, ামীজীর মন এমন িশ ণ া  য দৃ   ইি য় 
যত েণ ওই পসী চহারার সে  এক হেত যাে  তখন স মনেকও ওখােন টেন িনেয় যােব, মনেক 
টেন িনেয় গেল এবার শরীেরর বািক অ েলাও আে  আে  নেড়চেড় উঠেব মেয়িটর িদেক এিগেয় 
যাবার জ । িক  তার আেগই মন খ াচঁ কের ইি েয়র সংেযাগটা কেট িদেয়েছ। িক কের কেট 
িদেয়েছ? ওই মুখটাই পাে  িদেয় বানেরর মুখ কের িদেয়েছ। কান মা ষ বানেরর িদেক আকৃ  হেয় 
এিগেয় যােব না িন য়ই। সখােনই ত াহার হেয় গল। কান যমন ভােলা ভােলা গান নেত চায়, 
আপিন যােক ভােলাবােসন তার িমি  িমি  কথা নেত চান, যােক ভােলাবােসন তােক দখেত চান, য 
খাবারটা খেত ভােলা লােগ সই খাবারটা আ াদ করেত চান। য গ  ভােলা লােগ সটা নাক িদেয় 
আ াণ করেত চান। ইি য় আর মেনর এই য বণতা, এটােক আটেক দওয়া। ইি য়েক আটেক 
দওয়া মােনই মেন য বিৃ  উঠেব আর মন সই বিৃ র য আকৃিত নেব, মেন য তার সােথ একা  
বাধ করেব, এ েলা ব  হেয় যাওয়া। কান কারেণ মেনর মেধ  যিদ বাইের থেক কান িকছু তর  
এেসও যায় তােত মেন কান িবে প উৎপ  হেব না। আমােদর মন হল ছুট  ঘাড়া, টগবগ কের 
ছুটেছ। র  ঘাড়ার কত শি ! িক  শল দ  সিহস সই র  ঘাড়ােকও িনেজর বেশ এেন 
ঘাড়ােক িনেজর খুিশ মত চালনা কের। এখােনও উে  হল শি শালী মনেক িনেজর বেশ িনেয় 
আসা। একিদেক মেনর এত শি  িক  বিু  সই মনেক িনেজর বেশ রেখ ইি েয়র কথা মত চলা 
থেক তােক আটেক িদে ।  

 

 ত াহাের িতি ত হেয় গেল িক হেব? বলেছন – ততঃ পরমা ব েতি য়াণা  ।।৫৫।। 
তখন সম  ইি য় িল বশীভতূ হেয় যােব।  ইি য় েলা বশীভতূ হেয় গেল সম  শরীরটাই িনয় েণ 
এেস যায়। ামীজী বলেছন – ‘যখন ইি য়গণ সংযত হইেব, তখন যাগী সব কার ভাব ও কাযেক 
জয় কিরেত পািরেবন; সম  শরীরটাই তাহঁার বশীভতূ হইেব। এই প অব া লাভ হইেলই মা ষ 
দহধারেণর আন  অ ভব কের। তখনই স িঠক িঠক বিলেত পাের ‘জি য়ািছলাম বিলয়া আিম 
খী’। িযিন যাগী িতিন কখনই বলেবন না য শরীরটা একটা জ াল। বরং িতিন িনেজেক ধ  মেন 

করেবন এই রকম একটা র শরীর পাওয়ার জ । িশ ণ া  ঘাড়ার মত শরীরেক একট ুইশারা 
করেলই বেুঝ নয় তােক িক করেত হেব – কখনই স ভলু জায়গায় চেল যায় না, কখনই তার মেধ  
কান ধরেণর উে জনা আেস না, কখনই স অবস  হয় না, কখনই তােক কান ধরেণর রাগ ব ািধ 
আ মণ করেত পাের না, তার কান ধরেণর চািহদাও নই। তখন যাগী িনেজেক ধ  মেন কেরন। 
 

এই সেূ  এেসই সাধন-পাদ শষ হেয় যায়। এরপর  হয় িবভিূত-পাদ। সমািধ-পােদ অত  
উ  ধরেণর সমািধর কথা বলা হেয়িছল, য েলা আমােদর মত সাধারণ মা েষর পে  আয়  করা খুব 
কিঠন মেন হেত পাের। সাধন-পােদ তাই খুব সহজ ভােব রাজেযােগর সাধনার কথাই বিশ বলা 
হেয়েছ। তার সােথ যাগ সাধনায় কত রকেমর িব  আসেত পাের, সই িব িলেক কীভােব দরূ করেত 
হেব বলা হেয়েছ। এই অধ ােয় যাগ দশেনর দিৃ ভ ীেত কৃিত ও পু ষেক িব ৃত ভােব ব াখ া করা 
হেয়েছ। সাধন-পােদর শষাংেশ অ া েযােগর যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহার িনেয় আেলাচনা 
করা হেয়েছ। িবভিূত-পােদ ধারণা, ধ ান ও সমািধর উপর আেলাচনা করা হেব। 
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িবভিূত-পাদ 
 
 এই অধ ােয়র নাম িসি পাদ বা িবভিূত-পাদ। সাধনা করেত করেত িক িক ধরেণর িসি  
আসেত পাের, সই স ে  এখন বলা হে । িসি র ব াপাের আেগ থেক জানা থাকেল েটা িজিনষ 
হয় – সাধনা কের কের কান ের পৗঁছাে  বাঝা যায়, মােন িনেজেক একটা তলুনামূলক িবচার করা 
যায়। ি তীয়, িসি  আসেত থাকেল সাধেকর যােগর উপর িব াসটা দঢ়ৃ হয় আর তার িনেজর 
মেনাবলও বিৃ  পায়। তেব যটা সব থেক পূণ ব াপার, তা হল, সব কিট অধ ােয়ই সব িকছু 
িমেলিমেশ রেয়েছ। সমািধ-পােদ সমািধর কথা বলা হেলও যােগর অ া  অেনক িবষয় িনেয়ও 
আেলাচনা করা হেয়েছ। আবার সাধন-পােদ সাধনার কথা বলা হেলও সখােনও িকছু িকছু িসি র কথা 
বলা হেয়েছ, এই অধ ােয়ও য ধ ুিসি র কথাই বলা হেব তা নয়, িসি র সােথ সােথ অ া  অেনক 
িবষয় স ে ও িবভিূত-পােদ বণনা করা হেব। 
 

 ামীজী বলেছন সব শি  তামার ভতেরই, বাইের থেক কান শি  আেস না। আমরা ভািব 
আমােদর িনেজর কােছর লাক থেকই আমরা আন  পাই, খ পাই। িক  শষ পয  দখা যায় মা ষ 
যা িকছু পায় সব িনেজর ভতর থেকই পায়, বাইের থেক িকছু আেস না। ধ ােনর গভীের যত েবশ 
করেত থাকেব আ ার শি র কাশ তত বাড়েত থাকেব। মেনর য শি  তা আ ারই শি । ধ ান 
করা মােন মেনর বিৃ েলােক িনয় ণ করা। বিৃ  সমূহেক যখন িনয় ণ করা  হয় তখন ভতের 
নানা রকম শি  আসেত  কের। এই শি িলেকই িবভিূত বলা হয়। বলা হয় আধ াি ক পেথ এই 
িবভিূত িলই আবার িবরাট িব  েপ দািঁড়েয় যায়। যােগর দিৃ েত িব  হেলও সাংসািরক দিৃ েত এই 
িবভিূতই িবরাট ঐ য। িবভিূত মােন যাগ িস াই, িস াই মা ষেক অেনক মতা িদেয় দয়। ু  
আধােরর মা ষ মেন কের আমােদর যিদ কান িবেশষ মতা হত তাহেল খুব ভােলা হত। যারঁা 
ঈ েরর ভ , যারঁা ঈ েরর পেথ িঠক িঠক এেগাে ন তারঁা বঝুেত পােরন এই িবভিূতই ঈ েরর পেথ 
িবরাট ালা-য ণা প। িক  মজার ব াপার হল িস াই বা িবভিূত পাওয়া অত  সহজ, িকছু িদন 
খুব গভীর ভােব জপ ধ ান করেলই িস াই আসেত  কের দেব। িক  িস াই আসার পর এর 
আ ষাি ক কত য উপ ব আর ালা তরী হেব ক নাই করা যােব না। সাধেুদর য পতন হয়, নাম 
হয় সব এই িবভিূতর জ ই বিশ হয়। আমােদর িহ েদর মেধ  িবভিূতেক খুব একটা  দওয়া 
হয় না, িক  ি ানেদর মেধ  িবভিূতেক ব  বশী  দওয়া হয়। আসেল বশীর ভাগ লাকই 
শি , মতা, ঐ েযর কাঙাল। য সাধরু যত িস াই তার কােছ ম ী থেক  কের নীেচর িদেক যত 
চেুনাপিুট আেছ সবাই তত িভড় করেব। যখােনই শি র কাশ বশী সখােনই আকষণ। আমােদর 
কােছ মুি র কথা তা এখন তেলভাজা চপ-কাটেলেটর মত সহজলভ  হেয় গেছ। িক  আসল মুি  
আর কজন চাইেছ, ব েন আিছ িকনা তাই আমরা জািন না, ব েন আিছ বঝুেল তেবই তা স মুি র 
জ  চ া করেবা। তাই মুি র কথােত আমােদর কান আ হ নই। তাহেল িকেস আ হ আেছ? ধম 
করেত আমরা সবাই রাজী আিছ, যাগ করেতও রাজী আিছ। আর এনারাও জােনন যােগর অত  
কিঠন কিঠন কথা আমােদর মাথােতও ঢুকেব না। তাই এেদর িকছু চমৎকাির  না দখােল হেব না। 
আমােদর সবার আ হ চমৎকািরে । আপিন সাধু? খুব ভােলা কথা িক  তার আেগ বলনু আপনার 
িস াই িফ াই আেছ িকনা। যাগ আমােদর জ  বলেছন যাগাভ াস করেল িস াই কীভােব আেস আর 
কী ধরেণর িস াই আেস।  
 

ধারণা, ধ ান ও সমািধ 
 এর আেগ যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহার স ে  আেলাচনা করা হেয়েছ। িবভিূতর 
স ে  বলার আেগ ধারণােক িবে ষণ করেছন। থম পাচঁিটেক যােগর বিহর  সাধনা বলা হয় আর 
পেরর িতনিট ধারণা, ধ ান ও সমািধেক অ র  সাধনা বলা হয়। ধারণােত বলেছন – দশব ি  
ধারণা।।১।। য কান একটা িবষেয়র উপর যখন মনেক অেনক ণ ধের রাখা হয় তখন তােক বলা 
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হয় ধারণা। আমরা কথায় কথায় বিল – এই িবষেয় তামার কান ধারণা নই, এখােন এই ধারণার 
কথা বলা হে  না। িক  এটা িঠকই য, যখন কউ বেল আপিন িক বলেছন আিম ধারণা করেত 
পারিছ না, তার মােন স তারঁ কথােত মন বসােত পারেছ না। এখােন বলেত চাইেছ একটা িজিনেষর 
উপের বশ িকছু ণ মনেক একা  কের রাখা। যিদ বলা হয় ঠা েরর িব েহর উপর মনেক  িমিনেটর 
জ  একা  করেত, তখন হয়েতা একা  করেত পারব। িক  িকছু ণ পেরই মন ওখান থেক িছটেক 
যােব, হাজারটা িচ ার াত এেস ঠা েরর থেক মনেক সিরেয় অ  িদেক ভািসেয় িনেয় যােব। যখন 
বশ িকছু সময় ধের ঠা েরর ওপের মনেক একা  কের ধের রাখেত স ম হেব তখন তােক বলেব 
ধারণা। িক  মন য িছটেক যােব এেত কান সে হ নই। কান একটা দেশ িগেয় যখন আপিন 
আপনার মনেক আটেক িদে ন, তখন তােক বলেছন িচ  ধারণা। ধারণা মােন একটা িজিনষেক 
ধারণ কের ধের রাখা বা রেখ দওয়া। এখােন িচ েক একটা জায়গায় রেখ দওয়া হল। বলেছন – 
এই ধারণা শরীেরর ভতের হেত পাের আবার শরীেরর বাইের অ  কান পিব  ব র উপেরও হেত 
পাের। যমন কউ হয়ত িনেজর নাসাে  মনেক একা  করেছ িকংবা ই র সংেযাগ েল বা দেয়, 
য কান জায়গােত করেত পাের, এেকও তখন ধারণা বলা হয়। যখন একিট জায়গায় মনেক কি ত 
করা হয় তখন মন তার ভাব অ যায়ী আে  আে  শা  হেয় যায়। এেত য যাগ সাধনায় খুব 
অ গিত হেব তা নয়, িক  মন শা  হেব এেত কান সে হ নই। মন শা  হেল মানিসক উে গ এবং 
উে গ জিনত শারীিরক ব ািধ েলাও কেম যােব। মনেক যিদ একই জায়গায় বােরা সেক  রাখা যায় 
তখন সটােক বলেছন ধারণা।   
 

 এবাের ধ ােনর কথা বলা হে  – ত  ত ৈয়কতানতা ধ ান  ।।২।।। একতানতা মােন 
এক ভােব বািহত হওয়া। এই ধারণা যখন অেনক ণ ধের টানা চলেত থােক তখন তােক ধ ান বলা 
হয়।  ামীজী এখােন ব াখ া করেত িগেয় বলেছন, একিট ব  বা শরীেরর কান ােন মনেক ধের 
রাখার পর শরীর ও মেনর সব কােরর অ ভিূত ওই অংশ িদেয়ই আসেত থাকেব আর এর বাইের যা 
িকছু আেছ তােদর আর কান  থাকেব না। ধারণা আর ধ ােনর মেধ  পাথক  হল একা তার 
গভীরতা ও ািয়ে র মেধ । কান কান যাগীর মেত বােরা সেক  কান িজিনেষর উপর মনেক ধের 
রাখেল একিট ধারণা হেব, আর এই রকম বােরাটা ধারণা হেল হেব ধ ান এবং বােরাটা ধ ান হেল হেব 
সমািধ। সমািধেত আেরা গভীরতা হয়। 
 

 প ফেুলর খুব সহজ উদাহরণ িদেয় ধারণা, ধ ান ও সমািধেক বাঝান যেত পাের। প ফলু 
হল তে র খুব চিলত ধ ােনর িবষয়। আপিন িঠক করেলন দেয় একটা িুটেত প ফুেলর উপর 
মনেক একা  করেবন। ঠা র বলেছন দয় হল ড ামারা জায়গা। এখন সই প ফলু সহ দল হেত 
পাের, াদশ দল বা অ দল হেত পাের, তােত িকছু আেস যায় না, আপিন সই প ফেুলর উপর ধ ান 
করেছন। এখন আপনার সম  দয় িদেয় ধ ুপ ফেুলরই অ ভিূত আসেছ। এইভােব বােরা সেক  
টানা মনেক যিদ ওই প ফেুলর উপর ধের রাখেত পােরন তখন এটাই আপনার একিট ধারণা হেয় 
যােব। বােরা সেক  ধারণা মােন আপনার একিট ধারণা হেয় গল, এইভােব চি শ সেক  ধারণা 
হেয় গেল িট ধারণা হেয় যােব, তমিন ছি শ সেক  ধের রাখা মােন িতনেট ধারণা হেয় গল। 
আপনার দেয় একিট িুটেত প ফলু আেছ আর সখােন আপিন টানা িতন চারেট ধারণা কের 
িনেত পারেছন, তার মােন এবার আপিন ধ ােনর িদেক অেনক এিগেয় গেলন। এরপর আপনার বািক 
সব িকছু বিৃ  চেল গল। এখন আপনার দেয় য প ফলু আেছ সই প ফেুলর বাধটু  ধ ু থেক 
গল। আপনার দেয় প ফলু আেছ এই বাধটাও আর থাকেছ না। তার মােন, আপনার য শরীর 
বাধ, আপনার দেয় আপিন য প ফুেলর ধ ান করেছন এই দহেবাধটাও উেড় িগেয় ধ ু ত য়, 
ওই প ফলুটাই আেছ এই ানটাই থেক যাে । ততৃীয় ের িগেয় প ফেুলর বাইেরর আকারটাও 
চেল যায়। আকারটা চেল িগেয় ধমুা  তার ানটু  ভাসেত থােক, অথাৎ ধ ুঅথটু  থেক যায়, 
এটাই সমািধ।     
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 সমািধর ব াপাের বলেছন – তেদবাথমা িনভাসং পশূ িমব সমািধঃ।।৩।। যখন 
ব র যত রকেমর আকার হেত পাের, সম  আকার পিরত া  হেয় যায় আর একমা  ব র অেথর 
উপর মনেক টানা অেনক ণ ধের রাখেছ তখন তােক বলেছন সমািধ। সমািধর েটা িদক – কত 
গভীর আর টানা কত ণ থাকা হে । িক  এর থেকও যটা সব থেক পণূ তা হল, সমািধেত 
সম  রকেমর বাি ক প বা আকােরর লাপ হেয় যায়। পশূ িমব সমািধঃ, সমািধেত পটাও 
চেল যায়। এখােন এেস এত ণ য প ফেুলর ভাবনাটা িছল সই ভাবনাটাও সমািধেত চেল গল। 
ভাবনাটা চেল িগেয় প ফেুলর অথটু  ধ ু থেক গেছ। এই জায়গােত এেস একজন আচােযর পে  
তার ছা  বা িশ েদর ধ ান আর সমািধর ব াপারটা িঠক মত বাঝান অত  কিঠণ হেয় দাড়ঁায়। কারণ 
এই জায়গাটা বঝুেত হেল যাঁরা এখােন পৗেঁছ অিভ তা লাভ কেরন একমা  তাঁরাই বঝুেত পােরন, 
িনেজর অিভ তা ছাড়া এই জায়গা কাউেক বাঝান আর েন বেুঝ নওয়া েটাই অস ব। 
 

যখন আমরা থম ধ ান করেত বিস তখন আমােদর সবারই শরীেরর েত কিট অে র বাধ 
হেত থাকেব। এরপর িকছু উপাচার করার পর মনেক দেয় অবি ত একিট প ফেুলর উপর িনেয় 
এলাম। এটাই ধারণা, ধ ান ও সমািধর থম ধাপ। এরপর শরীেরর উপর থেক পেুরাপিুর মনেক 
সিরেয় আনলাম, এবার দেয়র বাধটাও চেল িগেয় ধ ুপ ফলু বাধটা থেক যােব। এই অব ায় 
আমার পােয় বা হােত যিদ মশা কামড়ায় সই বাধটাও হেব না। মশা কামড়ােনার বাধ যিদ থােক 
তাহেল বঝুেত হেব মন এখনও শরীর বােধ পেড় আেছ। ি তীয় ধােপর ল ণই হল দহেবাধটা চেল 
যায়। শষ ধাপ হল, ওই য প ফলু, যােক আ য় কের আপনার দহেবাধেক উিড়েয় দওয়া হেয়েছ, 
সই প ফলুটাও উেড় গেছ। প ফুল উেড় িগেয় তার অথটু  থেক গেছ। আপনার মন আরও 
গভীের চেল গেছ। একটা িজিনেষর উপর এই ভােব বােরা সেক  মনেক যিদ ি র কের রাখা যায় 
তখন সটাই হেয় যােব একটা ধারণা। এইভােব বােরািট ধারণা যিদ হেয় যায় তখন সটােক বলেছন 
ধ ান। বােরািট ধারণা মােন একশ চয়ুাি শ সেক । বােরাটা ধ ান যিদ হেয় যায় তখন সটাই হেয় 
যােব সমািধ। সমািধেত দহেবাধ, জগৎ বাধ সব চেল যােব।   
 

 আপনার ই  ীরামকৃ । র িনেদশ অ সাের ীরামকৃে র ধ ান করা মােন ীরামকৃ েক 
একজন র মাংেসর মা ষ বা ব াি  েপই ধ ান করা। থেমই ীরামকৃ েক একজন জীব  ব ি  
েপই ধ ান করা  করেত হয়। িক  আমােদর বিশর ভাগ ভ রা ীরামকৃ েক ফেটা েপই ধ ান 

কেরন িক  কৃতপে  ীরামকৃ  কখনই ছিব নন। এরপর ঠা েরর ছিবেক সিরেয় ীরামকৃ েক 
একটা মুিত েপ ধ ান করেত  করেছন। এটাও কান ধ ান নয়, এ েলা িনছক ক না মা । িক  
থেমই দেয় ীরামকৃ েক একজন জীব  ব াি  েপ ধ ান করেত  করেল তখন আর সখােন 
কান ক না নই, সিত  সিত ই জীব  অ ভব করেছন, ীরামকৃ ই আেছন। এবাের আপিন এেস 
ধারণার ের পৗছঁােলন। এখন এই ধারণা ধীের ধীের গভীর থেক গভীের যেত  হেয়েছ। 
ীরামকৃে র এই ধারণার মেধ  আর কান ধরেণর অ  কান িচ া েবশ করেছ না, ীরামকৃে র এই 

ধারণার মেধ  এখন কান িবে দ নই। এর পেরর ধােপই  হয় ধ ােনর ি য়া। ধ ােন একমা  
ধ য় ব  ছাড়া শরীর, মন থেক  কের জগেতর সম  িকছুর অ ভিূত চেল যােব। আর শষ ধােপ 
অথাৎ যখন সমািধেত চেল যােবন, তখন ীরামকৃে র য প এত ণ ধ ােন িছল, সই পটাও উেড় 
যােব। তাহেল িক পেড় থাকেব? ীরামকৃে র ভাব, ীরামকৃে র অথটাই তখন ধ ুথাকেব। তখনও 
এটা িক  িনিবক  সমািধ নয়। মন ীরামকৃে র ভােব ি ত হেয় গেছ, ীরামকৃে  য ভােবর মূত 
প সই মূত পটাই থেক যায়। এখন  হল, ীরামকৃে র অথ িক? ীরামকৃে র অথও অ েদর 
বাঝান খুব কিঠণ, যারা বােঝন তাঁরাই বােঝন। ীরামকৃ  হেলন সই অন  অখ  সি দানে রই 
মূত দহধারী মানব প অথবা ীরামকৃ  হেলন ান, ভি  ও বরােগ র মূত প। এই অব ায় 
অখ  সি দান  বা ান, ভি  ও বরােগ র ভাবটাই ধ ুভাসমান হেয় থাকেব। আধ ঘ টার মত যিদ 
আপনার কান শরীর বাধ না থােক, ওই একিট ভােবই আপিন হািরেয় আেছন, সটাই তখন সমািধ।  
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এই সমািধ মেনরই একটা অব া। এর আেগ আমরা য সিবচার, সিবতক, সান া, সাি তা 
সমািধর আেলাচনা কেরিছ এই সমািধও ওই ণীর। ামীজী এখােন তাই উপমা িহসােব একটা 
পু েকর কথা উে খ কেরেছন। য কান বইেয় লখেকর িনজ  ব েব র িকছু কথা লখা থােক। বইিট 
পড়েত পড়েত পাঠক-পািঠকা যখন ওই বইেয়র মেধ  িনিব  হেয় যােব তখন বইেয়র য ব ব  আর 
তার য স া, এই েটা এক হেয় িমেশ যায়। যখন হেল কান িসেনমা দখেত থািক তখন ওই 
িসেনমার কান চিরে র সােথ আমরা একীভতূ হেয় যাই, িসেনমায় কতটা িনিব  িচ  হেয় গিছ বাঝা 
যােব যখন আমরা এর কান চিরে র সােথ কতটা একা  হেয় যাি । িসেনমা শষ হেয় গেল 
আমােদর যই সি ৎ িফের আেস তখন সব িকছু আবার াভািবক হেয় আেস। বই পড়ার ে ও িঠক 
এই ব াপারটাই হয়। যখন িনিব  হেয় কান বইেয়র মেধ  ঢুেক যাি , তখন ওই বই য ভাবটা িদেত 
চাইেছ, সই ভােবর সে  আমার স া িমেশ যায়। এই একা  হওয়াটা যত গভীর হেব সটাই তখন 
ধ ােনর সং া লাভ করেব। একই ভােব যখন কান িব েহর বা দবতার ধ ান করেছ তখন স আলাদা 
আর িব হ বা দবতােক আলাদা মেন হেব। এখন স তাঁর কােছ এেস গেছ, এখান থেক আে  আে  
একা  হেত থাকেব। এই একা  হেয় যাওয়ার পর তখন আর ই থােক না, তার য স া আর সই 
িব েহর স া েটা একা  হেয় যায়। তখন িব েহর বা দবতার অথটা ধ ুথােক।  
 

 সমািধেত েটা স া একই ভােবর মেধ  এক হেয় যায়। ীরামকৃ  একিট ভাব আর আিমও 
একটা ভাব, সমািধেত এই েটা ভাব অিবি  ধারায় এেস িমিলত হেয় এক হেয় যায়। িক  
রাজেযােগর আদেশ এই সমািধ িকছুই নয়, খুবই সাধারণ মােনর সমািধ।  
 

 ধারণা মােন মনেক ব র বাি ক আকােরর উপের ধের রাখা, ধ ান হল একমা  অ ভিূতর 
উপের মনেক ধের রাখা আর সমািধ হল ধ ুঅেথর উপর মন একা  হেয় যাওয়া। যখন কান শে র 
উপেরই মনেক ধের রাখেছন তখন এটাও এক ধরেণর একা তা। এরপর শ েক ছেড় িদেয় ায়ুর 
মেধ  য শে র ক ন অ ভতূ হে  সটার উপর যিদ মনেক ধের রােখন, তখন এটা ি তীয় ধরেণর 
একা তা হল। এরপর শ  আর তার অ ভিূত েটােকই ত াগ কের কবল মা  শে র অেথর উপেরই 
মনেক একা  করেছন, তখন আবার ততৃীয় ধরেণর একা তা এেস গেল, এই ততৃীয় ধরেণর 
একা তাই সাধকেক আরও ধ ােনর গভীের িনেয় যেত সাহায  করেব।   
 

ধারণা + ধ ান + সমািধ = সংযম 

 এরপর বলেছন, ধারণা, ধ ান আর সমািধ, এই িতনেট িমিলেয় যখন একটানা আধ ঘ টা একটা 
িজিনেষর উপর মন কি ত হে  তখন তােক বলা হয় সংযম – য়েমক  সংযমঃ।।৪।। আমরা 
যখন বিল তামার বা   সংযম কর, তামার ইি য়েক সংযম কর, এই সংযেমর সােথ এখােন য 
সংযেমর কথা বলা হে  তার কান স ক নই। এই সংযম হল রাজেযােগর একিট িবেশষ পিরভাষা, 
যখন ধারণা, ধ ান ও সমািধ এক সে  হেব তখন তােক সংযম বলা হয়। যােগ সংযম একিট অত  

পণূ ভিূমকা নয়।  
 

 এখন বলেছন যিদ আপিন এমন অব ায় পৗছঁেত পােরন যখােন আপিন আধ ঘ টা ধের 
ীরামকৃে র ধ ান কের যাে ন আর আপনার কান দহেবাধ নই, সংসারেবাধ নই। অ  কান িকছু 

আেছ িক নই এই ব াপােরও কান শঁ নই, ধমুা  ীরামকৃে র অথটু ই আেছ, তখন এটাই 
আপনার সংযম হেয় যােব। ধ ু ীরামকৃে র জপ কের যাে ন তােত িক  ধ ান হয় না। কারণ জেপ 
ীরামকৃ  শ টাই ঘুরেত থােক, যার ফেল ীরামকৃে র অথ আর অেথর সােথ য ান জিড়েয় 

রেয়েছ, সই ানটা আেস না। কারণ আপনার মন অনবরত িবড় িবড় কের যাে , মন িবড় িবড় 
করেল সখােন আর ান আসেত পারেব না। সইজ  জপেক বলা হয় াথিমক িত পেবর 
সাপান। িদেন দশ পেনর হাজার এক নাগােড় জপ করেল মনটা সংযিমত হওয়ার িশ া পায়। তারপর 
িশ ণ া  ওই মনেক তখন কান একটা িবষেয় একা  করা যায়। একা  করার পর আপিন যখন 
আে  আে  আরও গভীেরর িদেক মনেক িনেয় যাে ন তখন একটা অব ায় এেস দখেবন ধ ােন 
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বসেল একট ুপেরই দখা যােব ীরামকৃ  এই নােমর আর কান  থােক না, ীরামকৃে র য 
প তারও  হািরেয় যায়, নাম ও প হািরেয় িগেয় তখন একমা  ীরামকৃ  নােমর য অথ আর 
সই অেথর ান অিবি  তলধারার মত বািহত হেত থােক। এখােন না থাকেব আপনার দহেবাধ, 
না থােক সংসারেবাধ, কান িকছুরই বাধ থাকেব না। ওই সময় আপনার গলা যিদ কেটও দয় 
তােতও কান বাধ আসেব না। ধ ােনর এটাই পেুরাপিুর বা ব িচ । যাগীরা, ধ ু যাগীরাই কন, 
সাধারণ মা ষও যিদ এইভােব ধ ান কের তােদরও কান িকছুর বাধ থাকেব না। এই িতনেটেক 
িমিলেয় সংযম। এর অথ হল, আপনার ধ ান যিদ খুব গভীের চেল যায়, খুব একা  হেয় যায় তখন 
এটােকই বলেছন সংযম। কারণ মেনর একা তা ধারণা, ধ ান ও সমািধ এই িতনেটেক িমিলেয়ই চেল, 
ধ ুমেনর গভীরতার তারতেম র তফাৎ থােক।  

 

সংযেমই আেস কতৃ ব  ান 

সংযমেক আয়  করেল িক িক হয় সটাই এবার পর পর বলেবন। সংযম মােন, এখন ধ য় 
ব র শ ও থাকেছ না, পও থাকেছ না একমা  তার অথটাই থেক যাে  অথাৎ আপনার ব র 
ানটু  থেক যাে , এেত আপনার িক হেব? বলেছন – ত য়াৎ ােলাকঃ।।৫।। যিদ সমািধ 

লাভ হয় তখন তারঁ ােলাকঃ হেয় যায়, ার আেলাকেক িতিন জয় কের নন। জগেতর কান 
ান তাঁর কােছ অ াত থাকেব না। য কান ােনর িতনেট িদক থােক, থম হল একজন িকছু 

বলেছ, তার মুেখর শ েলা আমার কােন এেস অ রিণত হে , ি তীয় তার কথার একটা িতি য়া 
হে  এবং ততৃীয় আিম ওই শে র অথটা বেুঝ িনি , ান এই ভােব িতনেট পযােয় হেয় থােক। িক  
সাধারণ অব ায় আমােদর কােছ এই িতনেট এক সে  িমেশ একাকার হয় থােক। ধারণা, ধ ান ও 
সমািধ অভ াস করার ফেল মেনর মতা যখন অেনক বেড় যায় তখন এই িতনিটেক – শ , অথ ও 
ানেক  ভােব আলাদা করা যায়। আর এই িতনেটেক এই ভােব যিদ আলাদা কের দওয়া যায় 

তখন য কান ব র রহ  উে ািচত হেয় যােব। যারঁাই চরু জপ ধ ান কেরন, এবং একটা অব া 
অিত ম কের যাওয়ার পর তােঁদর য কান িবষেয়র উপর কান বই িদেল উিন চ   কের বেুঝ িনেত 
পারেবন বইিটেত লখক িক বলেত চাইেছন। সব িকছু খঁুিটেয় নাও হয়েতা বলেত পােরন, িক  ামীজী 
সবটাই বেল িদেত পারেতন। িক  মূল ব ব টা আপিন চ   কের বেুঝ িনেত পারেবন। 
 

 অ ানতা ও লূ শরীেরর সীমাব তার জ  আমরা জগেতর অেনক িকছুর রহ েক ধরেত 
পািরনা। ধারণা, ধ ান আর সমািধর ারা যখন একা তার শি  বিৃ  হয় তখন এই একা তা শি র 
মাধ েম জগেতর য কান ব র রহ েক ধের ফলা যায় তখন আর কান িকছুই আমােদর কােছ 
অ াত থােক না। এই কারেণ ামীজী মেনর একা তার ওপের খুব জার িদেয়েছন, একা তাই 
জগেতর য কান িবষয় বা ব র ান লােভর চািবকািঠ। সমািধবান পু ষেক আপিন য কান িবষয় 
ধিরেয় িদন উিন সে  সে  বেুঝ নেবন িবষেয়র সারব টা িক। কী কের বেুঝ নন? সটাই এই সেূ র 
রহ  – ত য়াৎ ােলাকঃ। া মােন বিু , কৃ  েপ ােনর আেলাকেক িতিন জয় কের 
িনেয়েছন। যমন যমন আমােদর মন একা  হেত থাকেব তমন তমন য কান িবষেয়র অ িনিহত 
ানেক আয়  করার শি টা বিৃ  পেত থাকেব। ধ ান করা  করেলই ােনর এলাকাটা খুলেত  

কের দয়। ােনর এলাকা খুেল গেল সখােন য কান িবষয়, িব ান বলনু, ইিতহাস, সািহত , কলা 
য কান িবষয় িনেয় আ ন সবটাই চটপট পির ার হেয় যােব। 

 

 আমােদর পর রােত ‘সব ’ শ িট খুব চিলত একিট শ । সব  মােন িযিন সব িকছু 
জােনন। সব  িক কের হন? বিু , যটা এত িদন defused লাইেটর মত িছল, যমন িকছু িকছু খাজঁ 
কাটা াশ আেছ, ওর মাঝখান িদেয় যিদ কান আেলা আেস তাহেল আেলাটা পির ার ভােব আসেত 
পাের না, যিদ ওখােন ন াশ িদেয় দন তাহেল পির ার আেলা আসেত থাকেব, যিদ আরও ভােলা 
কাচঁ িদেয় দন তাহেল আরও জার আেলা আসেব, আর ওই আেলােকই যিদ লসা   বািনেয় দন, 
লসা   তা ধাতেুকই কেট বিরেয় যােব। একই আেলা ধ ুওর processটা পাে  দওয়া হে । 
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সব  মােন তাই, তারঁ মি  এেকবাের লসা   শাপ হেয় গেছ। জগেত কত রকেমর ব  আেছ, ব  
মােন ব র সে  ান জিড়েয় আেছ। িক  ােলাক জয় করার জ  বিু  এত তী  হেয় গেছ য, 
যখনই সই তী  বিু েক জগেতর য কান ব েত লাগােব তখন সই ব েক ফালা ফালা কের িচেড় 
ফেল ব র ভতেরর ানেক আহরণ কের িনেয় আসেব। 

 

 সমািধবান পু ষ যখন তারঁ একা  মনেক থেম কান ব র বাইেরর লূ েপ লাগােবন তখন 
সই লূ পটা পির ার হেয় যােব। সই লূ থেক ছািড়েয় িগেয় ব র য আরও সূ  প আেছ 
তােত একা  মনেক লাগােতই ব র সূ  পটাও  হেয় বিরেয় আসেব। যখােনই লাগােবন 
সখান থেকই ব র ানটা বিরেয় আসেব। যার ফেল িব াে  এমন কান ব  নই য ব র ান 
সমািধবান পু ষরা খুব সহেজই লাভ করেত পারেবন না। ধ ু মা  ব র উপর ধ ান করেলই ব র 
সম  ান বলনু রহ  বলনু সবটাই বিরেয় আসেব। লাট ুমহারাজ জীবেন অ র ানই লাভ করেত 
পারেলন না, িক  সমািধবান পু ষ িছেলন বেলই পেরর িদেক িতিন য কথা েলা বলেতন স েলাই 
আজ কত দামী কথা হেয় গেছ।   
 

 তারপর বলেছন – ত  ভিূমষ ূ িবিনেয়াগঃ।।৬।। এই য ধারণা, ধ ান ও সমািধর কথা 
বলা হল, এ েলােক ধােপ ধােপ েয়াগ করেত হয়, কখনই তাড়া েড়া করেত নই। উেঠ পেড় খুব 
জার িদেয় মেন করিছ অ  কেয়ক িদেনর মেধ  সব িকছু আয়  কের ফলেবা, এেত তা িকছুই হেব 
না বরং িতও হেয় যেত পাের, এটাই এই সেূ র মাধ েম যােগর াথিমক ছা েদর সতক কের 
দওয়া হে । থম িদেনই অেনক ণ ধের চরু ব ায়াম করেল যমন শরীেরর পে  িতকারক, 
জপধ ানও েতই অেনক ণ ধের করেল িহেত িবপরীেত হেয় যায়। যৗিগক াে র ষম িবকাশ 
বলেত বাঝায়, এত ণ যােগর অ শীলেনর যা যা বলা হেয়েছ এ েলােক ধােপ ধােপ েয়াগ কের 
এেগােত হেব। একটা ধাপ যখন আয়ে  এেস যােব, তখন তার পেরর ধােপর অভ াস করেত হয়, এই 
ভােব এেগােল পতেনর আর কান ভয় থােক না। আমােদর মাথায় রাখেত হেব, যােগর ি য়া েলা 
িনর র িন া সহকাের অভ াস করার ফেল যা যা ফল আসেব সবই যাগিসি , যাগিসি  যােগর মূল  
ল  কবেল র পেথ কান কােজর নয়। আমার আপনার হয়েতা কােজ লাগেত পাের িক  যাগীেদর 
কান কােজই লােগ না। 

 

 এখন বলেছন আেগর পাচঁিটর তলুনায় এই িতনিট আেরা অ র  সাধন –  য়ম র ং 
পেূবভ ঃ।।৭।। যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহার এ েলা মাটামুিট বিহরে র সাধন, আর 
ধারণা, ধ ান ও সমািধ আরও অ র  সাধন।  
 

যিদও এই িতনিট অ রে র সাধন িক  এরা সাধকেক িনিবক  সমািধেত িনেয় যেত পাের 
না – তদিপ বিহর ং িনবীজ ।।৮।। এখনও আমরা কৃিতর এলাকায় পেড় আিছ। এই য এত 
ান লােভর কথা বলা হল, সমািধর কথা বলা হল এ েলা কৃত য আে াপলি র ান তার তুলনায় 

িনকৃ । িক  এ েলার মেধ  িদেয় না গেল আে াপলি র অব ায় পৗছঁান যােব না। এই িতনেট 
অ র  সাধন িদেয় আপিন সব তা পেয় যেত পােরন, কারণ আপনার এখন সই মতা এেস 
গেছ। এবার ঠা েরর িদেক তাকান, ঠা র িতিনও সমািধবান, িক  কান িদন িতিন জাগিতক কান 
িকছুেতই মন লাগােলন না। অথচ ামীজী তারঁ যাগশি েক মাগত কােজ লািগেয় গেছন, িতিন 
শা ও পড়েছন, বাইেবলও পড়েছন, ইিতহাসও পড়েছন, িফিজ , কেমি , বােয়ালিজ সবই পড়েছন। 
কারণ ঠা রই বলেছন িনেজেক মারেত হেল একটা ড়ুনই যেথ  িক  অপরেক মারেত হেল ঢাল 
তেরায়াল চাই। ামীজীর ঢাল তেরায়াল দরকার। একটা মা ষ অত কম বয়েস কত পড়ােশানা করেত 
পারেব! য বয়েস ামীজী িচকােগা গেছন, যখােন িবে র সম  ধেমর তাবড় তাবড় পি ত নতারা 
সব বেস আেছন, আর তখনকার িদেন অত বইও িছেলা না বেল ামীজীর পে  সব িকছু দেখ ওঠাও 
স ব িছল না। ামীজীর এই যাগশি  যিদ না থাকেতা কখনই িতিন এই অমা িষক কাজ করেত 
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পারেতন না। ামীজী ােনর গভীরতার য ের িছেলন, ওই ের যাওয়া কখনই স ব হত না যিদ 
িতিন যােগর এই শটকাট মথেড না যেতন।  

 

আমােদর মন চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় আেছ, এই ছড়ােনা মন িদেয় কান কাজই হয় না, 
ান লাভ করােতা অেনক দেূরর ব াপার। ছড়ােনা মন িদেয় ভাগও িঠক মত করা যােব না। একটা 

গাধা রা ার মাঝখােন দািঁড়েয় আেছ। গাধার  পােশ েটা সমান খেড়র গাদা আেছ। গাধাটার িখেদ 
পাওয়ােত একটা খেড়র গাদার িদেক খেত গেছ। খেত িগেয় তার চােখর নজেরর মেধ  যতটু  
আসেছ স অতটু ই খেড়র গাদা দখেছ আর অ  িদেকর খেড়র গাদাটা দখেছ িবরাট উচঁ।ু গাধাটার 
মেন হল এই কম গাদার খড় খেয় লাভটা িক বর  বড় গাদাটার কােছ যাই। তখন হাটঁেত হাটঁেত 
অ  িদেক খেড়র গাদার কােছ চেল গেছ। ওখােন িগেয়ও স অতটু ই দখেছ যতটু  তার চােখর 
মেধ  পড়েছ আর ওই িদেকর গাদাটােক িবরাট উচঁ ু দখেছ। ওখান থেক হেট হেট আবার আেগর 
খেড়র গাদার কােছ চেল এল। এখােন যখন এল তখন দখেছ ওিদককার গাদাটােতা অেনক বশী উচঁ।ু 
বশী উচঁ ুখেড়র গাদাটা খােব বেল আবার ঐিদেক গল। এইভােব সকাল থেক সে  গাধাটা খািল 
হেটই যাে , একবার ওই খেড়র গাদার িদেক যায় আেরক বার এই খেড়র গাদার িদেক যায়। মুখ 
গাধা মুখ কন হেয়েছ? ছড়ােনা মন বেল, একবার ওিদেক যাে  আেরকবার এিদেক যাে । 
কানটােতই খেত পারেছ না। টিলিভশন যখন দখিছ তখনও আমরা এই গাধার মত আচরণ কের 
যাি । িরেমাট হােত িনেয় টক টক কের খািল চ ােনল ঘুিরেয়ই যাে , মাঝখান থেক কান া ামই 
পেুরাটা িঠক মত দখেত পারেছ না। আপিন বলেবন এই চ ােনেল এখন িব াপন িদে , িব াপন 
দেখ কন আিম বার হেত যাব। িক  আপিন বঝুেছন না এই বার হওয়াটাও a part of 

enjoyment, িক  আপনার ধয নই বেল এটােকও িঠক মত enjoy করেত পারেছন না। তাই 
ছড়ােনা মন িনেয় মা ষ ভাগও িঠক মত করেত পাের না। একটা গাধা খেড়র গাদা থেক খড় খেত 
পারেছ না, আপিন িটিভর একটা া ামও  ুভােব উপেভাগ করেত পারেছন না, সখােন আপিন িক 
কের আশা করেছন য আপিন বড় কাজ করেবন!  

 

আজকালকার ছেলেমেয়েদর এত ছড়ােনা মন য, কথা বলার সময় চােখর চাহিন, ঘাড়, হাত, 
পা এমন কায়দা কের নাচােত থাকেব য এটাই এেদর অভ ােস দািঁড়েয় গেছ। যােদর শরীরটাই 
িনয় েণ নই তােদর লখাপড়ােত মন কী কের আসেব! আপনার মন যিদ একা ও হয় তাও আপনার 
ারা িবষয় ান লাভ হেব না। একটা িবষয়েক জানেত হেল চাই সংযম, সংযম মােন ধারণা, ধ ান ও 

সমািধ। সমািধ মােন একিট িবষেয় ধ ুমা  ান। এই য বাতল আেছ, এই বাতেলর িদেক যিদ 
আিম আধ ঘ টা তািকেয় থািক তাহেল িক আমার সমািধ হেব? কখনই হেব না। থেম বলেছন, আপিন 
তািকেয় থা ন, এেত কান অ িবধা নই। িক  এরপর বাতেলর আেশেপেশ যা িকছু আেছ স েলার 
থেক দিৃ  যন স ণূ চেল যায়। অজুন য কথা াণাচাযেক বলেছন ‘আিম পািখর চাখটাই ধ ু
দখেত পাি ’। পািখর শরীরেকও অজুন দখেত পাে ন না। আপিন এখন ধ ুমা  বাতলেক দখেত 
পাে ন। যখন আপনার ধ ু মা  বাতেলর বাধ আেছ এখনও আপিন ধ ােনর অব ােতই আেছন, 
সমািধর অব া এখনও আেসিন। সমািধ অব ায় বাতলটাও থাকেব না, বাতেলর ানটা ধ ুতখন 
ভাসেত থাকেব। বাতল য আেছ এটাও উেড় গল। বাতল একটা অবল ন েপ িছল সটাও উেড় 
গেছ। এই অব ায় কম কের আধ ঘ টা থাকেত হেব তেব িগেয় সমািধর অব ায় যাওয়া যােব। এই 
পযােয়র একা  মনেক যখন য কান িবষেয় লাগােব সই িবষেয়র ান তার কােছ  হেয় ভেস 
উঠেব। এই ধরেণর মতা এেস গেল তার মেধ  সব তা এেস যােব। তব এখােন এই ভলু করেল 
চলেব না য, ঠা েরর য সমািধ হত সই সমািধ আর এই সমািধ এক নয়, এটা একটা যােগর 
পিরভাষা মা । একটা িবষেয় মনেক আধ ঘ টা ধের একা  করার পর সই িবষেয়র য ান হেয় 
যাে  এটােক সমািধ বলেছ। ঠা েরর সমািধ আরও অেনক উ েরর। এই সমািধ যার হেয় গেছ স 
যিদ কা র শরীেরর কান অে  বা ধ ুশরীেরর গঠেনর উপর তার মনেক সংযম কের তাহেল স তার 
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মেনর গঠনটা জেন যােব। আর তার মেনর উপর যিদ সংযম কের তাহেল তার মেনর ভতের িক হে  
সব জেন যােব।  

 

এই সমািধেত আপিন সব তা পেত পােরন িক  আপনােক মুি  িদেত পারেব না। কারণ য 
বীজ িদেয় নতনু শরীর তরী হেব সই বীজ এই ধরেণর সমািধর পেরও থেক যায়। সইজ  এই 
ধরেণর যত সমািধ হয় স েলােক বলা হয় সবীজ সমািধ। িনিবক  সমািধই িঠক িঠক িনবীজ সমািধ। 
সইজ  বলেছন তদিপ বিহর ং িনবীজ । এইভােব যােগ আমরা িতনেট ধাপ পাি , থেম আসেছ 
িনবীজ, িনবীজ সমািধেত আমােদর য সং ার েলা আেছ স েলােক পিুড়েয় ছাই কের দওয়া হেয়েছ। 
তার নীেচর ধােপ সবীজ সমািধ বা স াত সমািধ। সবীজ সমািধ আবার ছয় রকেমর – সিবতক, 
িনিবতক, সিবচার, িনিবচার, সান া ও সাি তা। আমােদর একা তার মা া অ যায়ী এ েলার ণী 
িব াস করা হয়। আর ধারণা, ধ ান ও সমািধ এই িতনেটেতও আমােদর মেনর একা তা িক রকম 
তার উপর িনভর কের আমরা এখন কান অব ায় আিছ আর িক ধরেণর সমািধ হে । এ েলা সবই 
বিহর  সাধনা। এরও বিহর  হল যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহার, য েলা আমােদর 
অ শীলেনর িবষয়। তারও বাইের সাধারণ েরর জীবন। াথিমক র হল সাধারণ জীবন, সখান 
থেক  হয় যাগাভ াস। যাগাভ ােস থেম আেস বিহর  সাধনা, বিহর  সাধনা হল যম, িনয়ম, 
আসনািদ। তার অ র  সাধনা হল ধারণা, ধ ান ও সমািধ। ধারণা, ধ ান ও সমািধর য পিরণাম তা হল 
ছয় রকেমর সমািধ, য সমািধ েলােক বলেছন স াত বা সবীজ সমািধ। স ার বা সবীজ 
সমািধরও অ র  হল অস াত বা িনবীজ সমািধ, বদাে র ভাষায় যােক বলা হয় িনিবক  সমািধ। 
িক  যােগর ভাষায় বলেছন সবীজ আর িনবীজ সমািধ। একিদক থেক দখেত গেল সবটাই সবীজ। 
যখন যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহার করিছ সটাও সবীজ, আমােদর য জীবন চলেছ সও 
সবীজ। িক  মেনর অব াটা পাে  পাে  যাে । সাধারণ অব ায় মন এেকবাের ছিড়েয় িছিটেয় 
রেয়েছ, যাগাভ াস কের কের একট ু িড়েয় এল, সখান থেক আরও একট ু িড়েয় িনেয় আসা হল, 
এইভােব িড়েয় আসেত আসেত শেষ স াত বা সবীজ সমািধর অব ােত মন এেকবাের লসা   
শাপ হেয় যাে । লসা   শাপ হেয় গেল সই মনেক জগেতর য কান ব  বা িবষেয়র উপর লািগেয় 
িদেলই তার ভতেরর গঠনটা পির ার ভেস উঠেব।  

 

সমািধর িবিভ  র 
এরপর নয় থেক এগােরা এই িতনেট সেূ  সমািধর িতনেট অব ােক বণনা করা হেয়েছ। দশ 

ন র সূ  অতটা পণূ নয়। সাধনার িতনেট রেভদ আেছ – থম আসেছ বিহর  সাধনা, যার 
মেধ  যম, িনয়ম, আসন, াণায়াম ও ত াহারেক ধরা হয়। ি তীয় আসেছ মধ ভাব, এর মেধ  আেছ 
ধারণা, ধ ান ও সমািধ। আর শেষ অ র , এখােনই আেস িনবীজ সমািধ। কৃত ান বলেত যট 
বাঝায়, আিম ক, আমার প িক, এই ান আসেব একমা  িনবীজ সমািধেত। যাগীর ল  এই 
িনবীজ সমািধেক া  করা। অ া  যােগর কথা যা বলা হেয়েছ এর সব িকছুই সই লে  িনেয় 
যাওয়ার জ  সব রকেমর িত কিরেয় দেব। িক  অ া  যােগর সমািধর অব ােত চেল গেলও 
সখান থেকও িবশাল পতন হওয়ার স বনা থাকেব। িতনেট সেূ র থম সেূ  বলেছন – 

  

বু ান-িনেরাধসং ারেয়ারিভভব া ভােবৗ।  
িনেরাধ ণিচ া েয়া িনেরাধপিরণামঃ।।৯।। 

 

 ল া সূ  হেলও এর অথ খুব সহজ। মেন নানান ধরেণর বিৃ  উঠেছ, যার মন যত বিশ অি র 
তার মেন তত বিশ বিৃ  উঠেছ। মনেক শা  করেত গেল আেগ এই নানান ধরেণর িচ া ওঠােক ব  
করেত হেব। আমার চাখ খালা আেছ, চােখর দিৃ  বাতেলর িদেক গেল মেন বাতেলর ভাব উঠেছ। 
চাখ আিম ব  কের িনেত পাির, চাখ ব  কের িদেল বাইেরর কান দৃ  ভতের যাে  না িঠকই 
িক  বাইের থেক অসংখ  শ  কােন আসেছ। শ েক আটকাবার জ  আিম সাউ  ফু ঘের চাখ ব  
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কের ধ ান করেত বেস গলাম। িক  আমার ভতের অসংখ  িৃত জমা আেছ, সই সি ত িৃত থেক 
এক একটা িৃত এেস রাম ন হেত  হেয় যােব, সখান থেক এেস যােব নানা রকেমর ক না। 
আমরা আেগই দেখিছ বিৃ  পাচঁ কার – মাণ, িবপযয়, িবক , িন া ও িৃত। চাখ ব  আর 
সাউ  ফু ঘর তাই মাণ বিৃ , য েলা আমােদর ইি য় িদেয় আসার, স েলা আসেছ না। িক  
আমার ক না, আমার িৃত, িন া বিৃ  এ েলা তা কাজ করেত থাকেব, এই বিৃ েলা তা সহেজ 
যােব না। এই অসংখ  বিৃ েক ব  করাটা খুব সহজ সাধ  নয়। এই য নানা ধরেণর বিৃ  েলা উঠেছ 
এ েলােক আটকােনার একটা উপায় হল, অ  একিট বড় ধরেণর শি শালী বিৃ েক িদেয় ছাট ছাট 
সব বিৃ েলােক ব  করেত হেব। এই বহৃৎ শি শালী বিৃ টাই সবীজ সমািধ। স াত সমািধেত যত 
রকম সমািধ আেছ, সব সমািধই আসেল এক একটা বিৃ । িক  সবীজ সমািধ হল ধাণ ম । পাড়ায় 
যিদ একজন বড় ম ান থােক তখন সই পাড়ােত িছঁচেক চার, পেকট মার, িছনতাইবাজেদর দৗরা  
কম থােক। বড় ম ান ছাট ছাট া ম ান েলােক দািবেয় ঠা া কের রােখ। এইবার এই য বড় 
ম ান থেক গল, এেক আপিন কীভােব িঠক করেবন তার পথ আপনােকই বার কের িনেত হেব। 
সবীজ সমািধও এই ধরেণর একিট বড় ম ান। মেনর মেধ  য ছাট ছাট বানর েলা রেয়েছ, সমািধর 
ারা সব কটােক দাবেড় দওয়া হল।  

 

যমন আমােদর কােছ ীরামকৃ  বিৃ , ীরামকৃে র িচ া করেত থাকেল আে  আে  
ীরামকৃ  বিৃ  মেনর মেধ  একটা খুব শি শালী বিৃ েত পা িরত হেয় যােব। তখন ীরামকৃ  বিৃ  

মেনর মেধ  যত রকেমর বিৃ  উঠিছল, সব বিৃ  ওঠােক ব  কের দেব। িক  ীরামকৃ  বিৃ টাও তা 
একটা বিৃ , সইজ  বলেছন বু ান-িনেরাধসং ারেয়ারিভভব, আমােদর মেনর অ রমহেল অনবরত 
য সং ার েলা উঠেছ, সই সং ার িলেক িনেরাধ করার জ  আেরকিট সং ার বা বিৃ েক দাড়ঁ 
করােত হে । য সং ারেক আিম দাড়ঁ করালাম এই সং ারটা আসেল িক? আমরা এখােন শা  নিছ, 

র কােছ ম  িনেয়িছ, র কােছ ধ ােনর িবিধ িনয়েমর িশ া পেয়িছ, এ েলার সব কটােক 
িমিলেয় একটা একক বড় সং ার তরী হে । সই সং ার থেক একটা একক বিৃ ই অ  হাজার 
রকম বিৃ েক দিমেয় দেব। যমন িযিন কৃ ভ , িতিন বলেছন কৃ  ছাড়া কউ নই। এবার ীকৃে র 
ম ই স িদন রাত জপ কের যাে , এইভােব করেত করেত এক সময় এই কৃ ম  আর ীকৃে র 
িচ ন, মেনর মেধ  এর আেগ যত ভাব বা বিৃ  উঠিছল, সব কটােক চাপা িদেয় দেব। আমােদর মেধ  
সব রকম বিৃ ই আেছ, অসৎ বিৃ ও আেছ আবার সৎ বিৃ ও আেছ, সৎ বিৃ েক অবল ন কের অসৎ 
বিৃ েক বার কের িদেত হয়।  
 

িক  এই য ীকৃ  বিৃ  বা সৎ বিৃ  িনেয় আসা হেয়েছ এটাও বিৃ , এই বিৃ েক আিমই দাঁড় 
কিরেয়িছ, আমার মনই এই বিৃ েক তরী কেরেছ। সমািধ এখােনও হে  িঠকই িক  এই সমািধ 
সমািধর মেধ  সব থেক সাধারণতম সমািধ। মন তা কখন শা  থাকেব না, মেনর ভাবই হল সব 
সময় সচল থাকা। একটা বিৃ  িদেয় তা িকছু েণর জ  সব বিৃ েক দািবেয় দওয়া হল, িক  এই 
একমা  বিৃ টা ি িমত হেয় আসেতই মেনর সব বিৃ  আবার ড়মুড় কের সামেন এেস আেগর মত 
নতৃ  করেত  কের দেব। িক  আমার ল  হে  এই মেনরও নাশ করা, কারণ মনও কৃিতর 
এলাকার বািস া। আমােদর সবারই মূল ল  কৃিতেক জয় কের কৃিতর পাের চেল যাওয়া। তাই 
এই ীরামকৃ  বিৃ  বা ীকৃ  বিৃ েকও িনবািপত করেত হেব। সইজ  এখােন য সমািধর কথা বলা 
হেয়েছ, এই সমািধ কখনই  অব া নয়।  অব া আেস একমা  আ ােন। শ রাচাযও একই 
কথা থম থেক বেল গেছন, আ ান ছাড়া মুি  হেব না। ধু য রাজেযাগ বলেছ বেল নয়, 
ানেযাগও একই কথা বলেছ। তেব সাহস দওয়ার জ , উৎসাহ দওয়ার জ  কমেযােগ, ভি েযােগ 

হাজারটা অ  রকম কথা বলা হয়। অেনেক অেনক রকম কথা বলেব িক  আমরা কউই জািন না 
মুি  িকেস হয়, তাই আমােদর শাে র উপের িনভর করেত হয়।  
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শা  এই ব াপাের এেকবাের পির ার, যত ণ না িনেজর পেক জানেত পারেছ তত ণ 
কা রই মুি  নই। িনেজর পেক জানেবা কান উপােয়? তখন িবিভ  মত িবিভ  পেথর কথা বেল 
দেব। কমেযাগ বলেব – তিুম িনঃ াথ ভােব কাজ কের যাও, আর কােজর কান ফেলর আকা া 
রাখেব না, এই ভােব কাজ করেত করেত তামার মেনর বাসনা য েলা আেছ স েলা পির ার হেয় 
যােব, তখন তামার িচ  পির  হেয় যােব,  িচে  তখন ােনর কাশ হেয় যােব। রাজেযাগ িক 
বলেছ? এই একই কথা বলেছ, তেব কমেযাগ বা জগতেক িনেয় বলেছ আর রাজেযাগ অ জগেতর 
কথা বলেছ। আসেল বা জগৎ আর অ জগেতর মেধ  কাথাও কান পাথক  নই। য কান কারেণই 
হাক, এখন তামার মেধ  য বিৃ িল আসেছ, এ েলা তামার পবূ পবূ জে র কমফেল আসেছ, আর 
তিুম এই বিৃ  থেক কখনই বিরেয় আসেত পারেব না, তাই তিুম এর থেকও আেরকটা বড় 
শি শালী বিৃ েক মেনর মেধ  এেন সব কটা বিৃ র উপের চািপেয় দাও। িক সই শি শালী বিৃ ? 
রাজেযাগ বলেব ওটা আমার ব াপার নয়, তিুম িঠক কের নাও তামার পে  কানটা িঠক িঠক 
শি শালী বিৃ  হেব, হেত পাের এটা একটা উদীয়মান সযূ, অথবা কান নসিগক র দৃ , বা 
ভগবান, কান দবতা, যটা খুিশ হেত পাের। 
  

 এই মু েত আমরা জািন না ীরামকৃে র প িক। িক  ীরামকৃে র উপের যিদন থেক 
সাধনা  করা হল, তারপর থেক এই ীরামকৃে র বিৃ টাই শি শালী হেত হেত একিদন এমন 
একটা জায়গায় িনেয় যােব যখােন সিত  সিত ই এক চরম অ ভূিত হেব, য অ ভিূতেত ীরামকৃে র 
আসল প আমােদর কােছ ধরা পেড় যােব। তখন ীরামকৃ ই য সই সৎ িচৎ আন  সটা আর 
কাউেক বিুঝেয় িদেত হেব না। িক   ীরামকৃ েক যিদ একজন ব াি  মা  েপ ভাবা হয় তখন িক  
আমরা সম ায় পেড় যাব। কারণ যেহত ু ীরামকৃ েক একজন সাধ ুবা মহা া বা সাধারণ একজন 
ব াি  েপ ক না করিছ সইজ  ীরামকৃ  বিৃ  সই রকম শ শালী হেব না, যার ারা কািট 
কািট বিৃ র সব কটা বিৃ েক আটকােত পারব, িক  আমােদর ল  হে  সম  বিৃ র নাশ।  

 

কউ যিদ মেন মেন এই ভাবেক দঢ়ৃ কের িনেয় বেল  – আমার নািত এ হে  সা াৎ ভগবান 
ীকৃ  বা আমার নািত কামারপু েরর গদাই। এই ভাব িনেয়ও যিদ সিত ই কউ সাধনা কের তােতও 

সম  বিৃ েক িনেরাধ করেত এই একিট ভাবই তার পে  যেথ  হেয় যােব, িচ বিৃ  িনেরাধ করেত 
তােক অ  আর িকছু করেত হেব না। এরপর সাধনা কের কের একটা সময় যভােবই হাক যিদ স 
এই একিট মা  বিৃ েকও পার কের িদেত পাের তাহেল তারও িনবীজ সমািধ হেয় যােব। সইজ , 
জাগিতক স ক থেক সের এেস যাঁেদর মেধ  মহৎ ণ আেছ – ীরামকৃ , ীকৃ , ীরাম, বু , যী  
বা অ া  যারঁা মহাপু ষরা আেছন তাঁেদর চিরে র মহৎ ণ িলর উপের মনেক একা  করেলও 
বিৃ র নাশ করা খুব সহজ হেয় যােব।  
 

 আজেক আিম ীকৃ  বা ীরামকৃে র বিৃ  িদেয় অ  সব বিৃ েক আটেক িদেয়িছ, িক  কত 
িদন আটেক রাখেত পারেবা? বড় বিৃ টা চেল গেলই আবার সব বিৃ  আেগর অব ায় িফের আসেব। 
িক  ওই একটা বিৃ েকই যিদ অেভ েস কের কের িদন রাত একই িজিনষ কের যাই তখন কী হেব? 
বলেছন, এইভােব মনেক একা  করার অভ াস করেল িক হয় – ত  শা বািহত  
সং ারাৎ।।১০।।। অেনক িদন ধের যখন এই একটা বিৃ েকই অভ াস কের যাে ন তখন এই 
িনর র চ ার অভ াসটাই ি র হেয় যােব, অথাৎ এটাই আমার াভািবক হেয় যােব। এর অথ হল – 
আমােদর সবাইেক সারািদন কাজকম তা করেত হেব, সংসারও চালােত হেব, সমােজ এর ওর সােথ 
কথা বলেত হেব, িমশেত হেব, আর এর সােথ সােথ এ িল থেক আমােদর বিরেয় আসার চ াও 
করেত হেব। এখন অভ াস কের কের এমন একটা অব ায় চেল যেত হেব, যই মু েত ধ ােন বসার 
একট ু েযাগ পেয় যাব তখনই মনেক একা  করেত পারব। মহাপু ষ মহারাজ ( ামী িশবান জী) 
একবার একটা কেথাপকথেন বলেছন ‘সকাল বলা ঘুম থেক উেঠ  ঘ টা ধ ান কির, আর তােতই 
মন এমন ডুেব যায়, সখান থেক যা পাই তােতই আমার সারাটা িদন একটা ঘাের কেট যায়’। 
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ছাটেবলায় কত ক  কের আমােদর অ, আ, ক, খ িলখেত হত, কত বার ভলু হেয় যত, িক  এখন 
যিদ কউ িলখেত বলেল চটপট িলেখ দব। এটােক অভ াস কের কের এত দঢ়ৃ হেয় গেছ য আর 
কখনই ভলু হয় না। সমািধর ে ও এই একই িজিনষ হয়। গভীর ভােব অেনক িদন ধের অভ াস 
কের কের এমন হেয় গেছ য যখনই একট ু েযাগ পেয় যাব তখনই মনেক একা  কের ধ ােন বেস 
যেত পারব। এই অভ াস করােক বলেছন শা বািহতা সং ারাৎ, শা  ভােব ওই একটা বিৃ ই 
থাকেছ। যিদও এিট কান উ  অব ার সমািধ নয়, যা আমরা আেগও বেলিছ, িক  যত রকেমর 
িহিজিবিজ, আজ িব বিৃ িল িছল সব চেল িগেয় একটা বিৃ ই থাকেছ। ছেল িবেদেশ থােক, বািড়েত 
কােজ কেম ব তার মেধ  সব সময় ছেলর কথা মার মেন পেড় না, িক  যখনই একট ুঅবসর পেয় 
যােব তখনই তার স ােনর কথা ভাবেত  কের দেব, আর িকছু সমেয়র মেধ ই স ােনর মেধ  মা 
িনেজেক হািরেয় ফলেব। আধ াি কতার ে ও এই একই িজিনষ হয় – যমিন একট ুফাঁকা পল, 
অমিন স ঝািঁপেয় পড়েব তার ভােলাবাসার িবষেয়র িচ ায় – এই ভােলাবাসার িবষয়িট িক? সই 
একিট মা  বিৃ , single বিৃ , তা যাই হাক না কন, তার জ  িকছু যায় আেস না। মা ষ মাে রই 
ভাব হল, যখােনই তার ভােলা লাগার ব াপার আেছ, ফাকঁা পেলই স সই ভােলালাগার ব েক িনেয় 

িচ া করেত  কের দেব। এই single বিৃ টা যখন পাকা পা  হেয় যােব, তখন আবার নতনু ধরেণর 
সং াম  হেব, সই সং াম হল এই single বিৃ টােকও নাশ করা। এই সং াম সহজ হেব িক 
কিঠণ হেব সটা অ  ব াপার, িক  তার থেক বড় কথা হল এই একিট বহৃৎ বিৃ ই আমার মেধ  
জগেতর যত আবজনা জেম িছল স িলেক পির ার কের দেব।  
 

 িনউটন, আইন াইেনর মত বড় বড় িব ানীরা িনেজেদর দন ীন জীবেন সব রকম কাজই 
করেছন আবার যখন কান িব ােনর সম া িনেয় িচ া করেত  করেছন তখন তােতই এেকবাের 
ডুেব যাে ন, তখন খাওয়া-পড়ার কান শঁই নই। আইন াইন যখন Special Theory of 
Relativity িনেয় গভীর ভােব ডুেব আেছন, সই সময় তারঁ কেয়ক মাস বয়েসর একিট ছাট ছেল 
িছল। একিদন িতিন ছাট ছেলেক এক হােত চাপড় িদেয় িদেয় ঘুম পাড়াে ন, আর অ  হােত িদেয় 
Theory of Relativityর উপর িলেখ যাে ন, আর তারঁ পাচঁ বছেরর বড় ছেল বাবােক সমােন িকছু 
একটা িজে স কের যাে , আর উিন ধ ু‘ াঁ বাবা এই হেয় এল, এই হেয় গল, এ িুণ বলিছ’ এই বেল 
বেল বড় ছেলেক সামলাে ন আর বাঁ হাত িদেয় ছাট ছেলেক থাবেড় যাে ন। ভাবনু এই অব ােত 
আইন াইন য িথেয়াির জগৎবাসীেক িদেয় গেছন, এখনও এর পেুরা েয়ােগর ব াপারটা কউ বার 
করেতই পারল না, মন িব ােনর মেধ  কতটা একা  হেয় গেল ওই অব ার মেধ ও িব ােনর এত উ  
ত  বিরেয় আসেত পাের ভাবাই যায় না। এই হে  মেনর একা তা শি । ঠা র ীরামকৃে র 
জীবনীেত আেছ, িতিন যখন প বটীেত ধ ান করেতন, তখন পািখ েলা তারঁ মাথায় এেস বেস থাকত। 
পািখরা ঠা েরর শরীরেক মেন করত এটা বিুঝ কান িনজীব পদাথ, আর ঠা েরর চেুলর মেধ  খাবার 
খঁুজত। সাপ আসত, ঠা েরর শরীেরর উপর িদেয় হঁেট চেল যত, সাপও বঝুেত পারেতা না এটা য 
কান জীব  মা েষর শরীর। এই হে  একা তার বা ব িচ ।  

 

 সমািধেত যাওয়ার আেগ থেম আিম ছাট ছাট যত বিৃ  আেছ সব কটা বিৃ েক ধা া মের 
মের সরাি । ঠলােঠিলেত নাংরা বিৃ েলা চাপা পেড় গেছ। য বিৃ িল চাপা পেড় গল স েলা 
আে  আে  খেস পেড় যােব আর ওই একটা বিৃ ই মেনর মেধ  মাথা তেুল থাকেব। এর আেগ আমরা 
একটা সূ  পেয়িছলাম যখােন বলা হেয়িছল িবতক ভাবেন িতপ  ভাবনা। মেনর মেধ  াধ বিৃ  
এেসেছ সটােক ভােলাবাসার বিৃ  িদেয় চাপা িদেত হেব। মেনর মেধ  লাভ বিৃ  এেস পেড়েছ তখন 
ত াগ বিৃ  িদেয় লাভ বিৃ েক চাপা িদেত হেব। এবার িক  আপনার মন অেনক বশী একা  হেয় 
গেছ, এখন আপিন আপনার ই  িচ ন বা কান একিট ভ বিৃ  িদেয়ই সব বিৃ েক চাপা িদেত স ম 
হেয় গেছন। এটা হল এই পযােয়র থম ধাপ। এর ি তীয় ধাপ হল, য বিৃ েলা চাপা পেড় বিরেয় 
গেছ স েলা বশ ভােলা মতই বাইের আেছ, এই মু েত িফের আসার কান স বনা নই। অথাৎ সব 
বিৃ  বিরেয় িগেয় ওই একটা ভ বিৃ ই আেছ। ততৃীয় ধাপ হল, এবার ওই একিট বিৃ ই টানা 
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অেনক ণ ধের চলেছ। এখন আপনার মন পেুরাপিুর ই  িচ েনই ডুেব আেছ। আপনার মেন এখন এই 
ভয় নই য এ িুণ আেরকটা বিৃ  এেস আপনার মনেক উে িলত কের িদেত পারেব। এই অব ায় িক 
হয়? সটাই পেরর সেূ  বলেছন – সবাথ তকা তেয়াঃ েয়াদেয়ৗ িচ  সমািধপিরণামঃ।। 
১১।। থম অব ায় মেন অেনক রকম বিৃ  িছল সটােক একটা বড় বিৃ  িদেয় চাপা িদেয় দওয়া 
হল। ি তীয় অব ায় সব বিৃ েলা এবার বল হেয় খেস পেড় গেছ। ততৃীয় অব ায় ওই একটা বিৃ  
এবার টানা ব ণ চলেত থাকেব, অ  আর কান িকছুই মেনর মেধ  উঠেছ না।   
  

 িক কের বঝুব য আমার ধ ান হে ? পেরর সেূ ই বলা হে  িক কের বাঝা যােব – 
শাে ািদেতৗ তলূ ত েয়ৗ িচ ৈ কা তাপিরণামঃ।।১২।। থেমর িদেক আমরা মেনর পাচঁ 
রকম অব ার বণনা কেরিছলাম – ি , িবি , মূঢ়, একা  ও িন । মেনর একা  অব া কখন 
হয়? শাে ািদেতৗ তলূ ত েয়ৗ, ত য় মােন ান, এই ান মােন বিৃ  ান, যখন এই বিৃ  ান এক 
সমান ভােব চেল তখনই ত য় হয়। মেন একটা ত য় বা য ভাব উেঠেছ, এই ত য়টা যিদ 
অেনক ণ ধের চলেত থােক, আেগও টানা একই ভােব চলেছ আর পেরও একই ভােব টানা চলেছ, 
তখন এটােকই িঠক িঠক একা তা বলা হয়। আেগকার বিৃ  আর পেরর বিৃ  এই েটা বিৃ  যখন 
একই রকম হেয় যায় তখনই িচে র একা তা হয়। অথাৎ যখন অতীত ও বতমানেক এক মেন হেব। 
আসল কথা হল মন যখন িঠক িঠক একা  হয় তখন সমেয়র কান ান থােক না, সমেয়র বাধটাই 
হািরেয় যায়। ধ ােন বসার পর বাধ থােক না আিম আধ ঘ টা ধ ান করিছ নািক এক ঘ টা ধ ান করিছ। 
সমেয়র এই ব াপারটা খুব সহজ ভােব বাঝা যােব যখন আমরা কান কােজর মেধ  িনিব  হেয় যাই, 
একটা বই পড়িছ, িকংবা একটা িসেনমা বা িটিভেত কান খলা দখিছ – যখন শষ হেয় গল তখন 
ঘিড়টার িদেক তািকেয় অবাক ের বিল – আের কাথা িদেয় এত সময় চেল গেল বঝুেতই পারলাম না! 
এেত বাঝাে  মন কতটা একা  হেয়িছল।  
 

Theory of Relativityর দিৃ েত সময়েক স যু  কের সময়েক অ  ভােব ব াখ া করা হয়। 
যােগ অ  দিৃ  িদেয় ব াখ া করা হয় – বলেছন অতীত আর বতমােনর মেধ  কান ব বধাণ নই, 
েটাই িমেশ একাকার হেয় আেছ। ধ ােনর গভীের অতীত আর বতমান েটা িমেশ এক হেয় যায়। 

অতীত আর বতমােনর ব বধাণ যিদ মুেছ যায় তখন বাঝা যােব য মন গভীর ধ ােন চেল িগেয়িছল। 
মা ষ যােক চ  ভােলাবােস,  স যখন তার স  করেছ, তার সে  যখন কথা বলেছ বা তার সাি েধ  
আেছ তখন তার সমেয়র বাধ থােক না। যখন তার কাছ থেক িবদায় নওয়ার সময় হেয় গল তখন 
মেন হয় ‘আের তাই তা! এত ণ সময় আমরা কাথা িদেয় কািটেয় িদলাম’। যারা িসেনমা দখেত 
ভােলাবােস, ভােলা িসেনমা দখার সময় যখন শষ হেয় আেস তখন মনটা খারাপ হেত থােক, এইবার 
বিুঝ ‘িদ এ ’ চেল আসেব। িচ  যখােন এেকবাের লেগ যায় সখােন বঝুেতই পারা যায় না কত 
সময় চেল গল। ভােলা একটা ভাষণ নিছ, সখােনও বাঝাই যায় না, কত ণ সময় চেল গল। শষ 
হেয় গেল মেন হয় আরও একট ু বলেল ভােলা হত। অথচ একেঘঁেয় ব তৃা হেত থাকেল লােকরা 
িকছু ণ পর পর ঘিড় দখেত থােক। যখন তলু ত য় হেয় যায়, অথাৎ পর পর একই বিৃ  আসেছ, 
তখন point of reference সব িমেট যায়। এমিন সময় আমােদর point of referenceএর 
ব াপাের সজাগ থাকেত হে । েনও যখন আমরা যাতায়াত করিছ তখনও একই িজিনষ দখা যায়, 
যিদ ভােলা সহযা ী থােক তখন গ  করেত করেত হঠাৎ মেন হয়, আমরা এত দরূ চেল এেসিছ! 

েন যখন যাি  তখন point of reference থােক, এই এই শন পিরেয় গল। Point of 
reference যখন আসেত থােক তখন মন এক রকম চেল, কান point of reference না থাকেল 
মন অ  রকম হয়। এখােন একই িচ া, একই ভাব অেনক ণ চলেছ বেল, আর এই ভাব আমার 
ভােলা লাগার ভাব বেল সময় বাধটা পেুরাপিুর হািরেয় যােব। আমােদর ধ ান ভােলা হে  িক হে  না 
পির ার বঝুেত পারেবা আমােদর সময় বাধ িদেয়।  

 



294 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

এক মােয়র িতনেট স ান, আর স ান েলা এক নাগােড় েটাপািট কের যাে । মা রেগ িগেয় 
বলেছ ‘ তারা সবাই চপু কের এক জায়গায় বাস, ছঁুচ পড়ার শ ও যন আিম নেত পাই’। 
বা া েলা মােয়র ভেয় সব চপু কের গেছ। -িতন িমিনট বা া েলা চপু কের আেছ, তারপেরই ছাট 
বা াটা বলেছ ‘মা! আর কত ণ চপু কের থাকেবা, ছঁুচটা মািটেত ফেলা না’! বা ািট ভাবেছ মা ছঁুচ 
ফলেব আর ছঁুচ ফলার আওয়াজটা মা নেত চাইেছ। আমােদর সবারই মন এই বা ােদর মতই 
অৈধয আর চ ল। াশ িসে র একিট ছেল খুব চ ল। হে েল থেক পড়ােশানা কের। ছুিটেত বািড় 
আসেছ। বািড়েত আসার সময় ুেলর িশ ক ছেলিটর মােক বেল িদেয়েছন ‘আপিন ছেলেক রাজ 
পাচঁ িমিনট কের চপু কের বসেত বলেবন’। বািড় আসার পর মা ছেলেক পাচঁ িমিনট চপু কের 
বিসেয়েছন। িক  কেয়ক সেক  পর পর ছেলিট মােক মাগত বেল চেলেছ – মা তিুম িক  ঘিড় 
দখেত ভেুল যওনা, মা! ঘিড় দখেত ভেুল যােব নােতা!, মা! দেখা ঘিড়র কাটঁা যন পাচঁ িমিনেটর 
পর পিরেয় না যায়, মা! আর কত বািক!, মা! তিুম ঘিড় দখেত ভেুল যাওিন তা। কেয়ক সেক  
বােদ বােদ ছেলিট  কেরই যাে । এটাই আমােদর সবারই িতিদেনর সাধারণ অব া। আমােদর 
যিদ রাজ আধ ঘ টা চপুচাপ বসেত বলা হয়, আমরাও ছেলিটর মত ভাবেত থাকেবা আধ ঘ টা হেত 
কত বািক, িকছু ণ বােদ বােদ ঘিড় দখেত থাকেবা। চপুচাপ বসাটা আমােদর কােছ এক গভীর 
সম া। িক  যারঁা ধ ান কেরন, ধ ান ভাঙার পর িতিন ভাবেবন ‘আের তাই তা! এত সময় কাথা 
িদেয় চেল গল’! তারঁ মন ধ ােন পেুরাপিুর absorb হেয় িগেয়িছল। মন কখন absorb হয়?  

 

সাধারণ অব ায় আমােদর মেনর বিৃ েলা য মাগত পাে  যাে , সখােন আমােদর একটা 
সমেয়র বাধ থােক। ধ ােনর গভীের এই বিৃ  পা ােনাটা ব  হেয় গেছ, সইজ  সমেয়র বাধটাও 
চেল গেছ। সমেয়র বাধ চেল যাওয়াটা য ধ ু বিৃ র ে ই হয় তা নয়, সাধারণ জীবন যাপেন 
অেনক ে ই সমেয়র বাধ থােক না। য ব  বা ব ি েক আিম যখন ভােলাবাসিছ, সই ভােলাবাসার 
ব  বা ব ি র সাি েধ  আমােদর সমেয়র বাধ হািরেয় যায়। িক  ভােলা লাগা ব র সাি েধ  মেনর য 
সময় বাধ চেল যাে  এেক সমািধ বলা হয় না। সমািধ তােকই বলা হেব, যখােন আপিন সেচতন 
ভােব কান িকছুর িত একা তা িনেয় এেসেছন এবং সই একা তার জ  আপনার সময় বাধ চেল 
গেছ। সেচতন ভােব আনার ফেল, আপিন যখনই চাইেবন মনেক একা  করেত তখনই আপিন কান 
িকছুর িত মনেক একা  কের িদেত পারেবন। িরিলজ পাওয়ার পর একটা নতনু িসেনমা আপিন খুব 
একা  হেয় হা ঁ কের দেখ যাে ন। িক  ি তীয় বার ওই একই িসেনমা দখার সময় মন আেগর 
বােরর মত একা  হেব না। িক  যােগর িনয়েম যখন ধ ান করা হয় তখন এই একা তা কম বশী 
হেব না। যারঁা ধ ান কেরন তারঁা সই একই ইে র ধ ান িদেনর পর িদন কের যাে ন, একই ম  
বছেরর পর বছর জপ কের যাে ন, কাথাও তারঁ মেন এক িব  একেঘঁেয়িম বা িবরি র ভাব আসেছ 
না। িক  সাধারণ অব ায় একই লােকর মুখ দখেত দখেত আমরা া  হেয় পিড়। অথচ আমরা 
িদেনর পর িদন ঠা েরর ধ ান কের যাি । কাথাও একটা তফাৎ িন য়ই আেছ। 
 

ধম, ল ণ ও অব া 
 নয়, এগােরা আর বােরা ন র সেূ  িতন রকম সমািধর অব ার ব াখ া করা হল। এরপর এর 
ফেল মেনর য পিরবতন হয় সটােক ব াখ া কের তেরা ন র সেূ  বলেছন – এেতন ভেূতি েয়ষ ু
ধমল ণাব া পিরণামা ব াখ াতাঃ।।১৩।।  সমািধর অব ায় চেল যাওয়ার পর যখন এক রকম 
ত য় হেয় যাওয়ােত সময় বাধ চেল যাে , তখন এই অব ােক িতনেট পিরবতন িদেয় বাঝা যায় – 

ধম, ল ণ ও অব া। য কান িজিনেষর যখন পিরবতন হয় তখন তার মেধ  এই িতন ধরেণর 
পিরবতন হয় – ধম, ল ণ ও অব া। এই জগেত যা িকছু আেছ সব িকছুই িতনিট িবিভ  অব ার মধ  
িদেয় তার অি েক অিভব  করেছ। ধম হল তার আকার, ল ণ হল সময় বা কাল আর অব া মােন 
তার এই অব া প পিরণাম। ামীজী ব াখ া করেত িগেয় সানার উপমা িদেয় বলেছন – ধ ন সানার 
একটা টকুেরা রেয়েছ, এই সানা থেক একটা নকেলস বানাল, এই সানা থেকই একটা কােনর ল 
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বা অ  অেনক রকম অল ার বািনেয় নওয়া যেত পাের। সানা ধাতু এখােন সানাই রেয়েছ িক  
যখন তােক নকেলস বা কােনর ল বািনেয় দওয়া হল তখন সানার ধম বা আকারটা পাে  গল। 
একতাল য সানা িছল তার ধমটা পিরবতন হেয় গল। মািট িদেয় একটা ঘট তরী করা হল। অথাৎ 
মািটটা ঘেট পিরবতন হেয় গল। ঘেট পিরবতন হেয় যাওয়ার জ  মািটর পেুরা ধমটাই পাে  গল, 
ঘটেক দেখ বাঝাই যােব না য, এটা সই মািট। এটােকই বলেছন ধম পিরবতন।  
 

এরপর আসেছ সমেয়র ব াপার। যতবার এর আকার পা াে  তার য একটা আকার থেক 
আেরকটা আকাের পিরবতন হে  এটােকই বলেছ ল ণ বা সময়। আজেক মািট আেছ, কাল এই মািট 
ঘেট পিরবিতত হেয় গল, িকছু িদন পর ঘটটা ভেঙ যােব, তারপর আবার সটা মািটেত পিরণত হেয় 
যােব, এটাই তখন হেয় যােব ল ণ। ামীজী ধম, ল ণ আর অব ার ইংরাজী অ বাদ করেছন 
যথা েম Form, Time and State।  একটা সানার টকুেরা িছল, সখান থেক হেয় গেল সানার 
বালা, সানার এটা একটা পিরবতন। ওই সানার বালা কাল এক রকম িছল আজ এক রকম আেছ, 
এটা হেয় গল সানার বালার সমেয়র পিরবতন। আর ওই সানাই এক সময় ঝকঝেক দখাি ল পের 
আবার অ  রকম দখাে ।  

 

পদাথ িব ানীেদর কােছ সময়ই সব থেক বশী সম া তরী কের। আবার িহ  দাশিনকেদর 
কােছও সময় অত  পূণ একিট িবষয়। অ া  ধেম কউ িব াস করেতই চায় না য সময় 
পিরবতনশীল। আমরা এ ব াপাের সবাই খুব সেচতন য, সময় তার িনেজর গিতেত বেয় চেল। িক  
আইন াইন বলেছন সমেয়র এই ভােব কখনই পিরবতন হয় না। সমেয়র য পিরবতেনর মা া, এই 
মা া সব সময় ওঠানামা কের। আসেল িঠকই বলেছন, এটা এই রকমই হেয় থােক। দশ বছেরর ই 
যমজ ভাই, এেদর একজনেক একটা মহাকাশ যােন মহাকােশ িনেয় যাওয়া হল, আর ধরা যাক ওই 
মহাকাশ যানিট আেলার গিতর ায় ন ইু শতাংশ গিতেত ছুেট চেলেছ। এখন এই গিতেত আিশ বছর 
ধের মহাকাশ পির মা করার পর সই ভাই িফের এল। তখন দখা যােব মহাকাশ যােন য ভাই 
িগেয়িছল তার বয়স পেনর বছর হেয়েছ আর অ  ভাইেয়র বয়স আিশ বছর হেয় গেছ। এটা সিত ই 
এই রকমই হয়, সময় ওই ভাইেয়র ে  থেম িগেয়িছল, বা সমেয়র গিত অিত ম রতা া  
হেয়িছল। পরী াগাের গেবষণা কের এই ঘটনা মািণত কের দওয়া হেয়েছ। যখন গিত বিৃ  পেত 
পেত যত আেলার গিতর কাছাকািছ আসেত থাকেব, সময় তার অথেক পা ােত  করেব।  

 

ঘিড়র কাটঁার িদেক ল  করেল দখা যােব সেকে র কাটঁাটা ঘুরেছ এবং এর য পিরবতন 
হে  সটাও বাঝা যাে , সেকে র কাটঁার পিরবতেনর মা া যটা হে  এটাই সময়। এখন যিদ 
সেকে র কাটঁা আেলার গিতর কাছাকািছ ঘুরপাক খেত থােক তখন আমার কােছ ওটা একই গিতেত 
যােব, িক  ওর কােছ অথাৎ ঘিড়র কাটঁার কােছ সমেয়র আর কান অথ থাকেব না। যিদ আেলার গিতেত 
ঘুরেত থােক তখন সময় থেম যােব তখন Time=0 হেয় যােব। যাগীরা এখােন ল ণ স ে  আসেল 
এই ব াপারটাই বাঝােত চাইেছন। যখন একটা িজিনেষর একটা আকার থেক আেরকটা আকাের 
পিরবিতত হে  তার এই পিরবতেনর মা ােক যখন পিরমাপ করা হেব তখন সটাই সমেয়র িহেসব িদেয় 
দেব। শেষ হে  অব া – সানা িছল, সানা এখন পিরবতেনর মাধ েম কােনর ল হেয় গল তখন তার 
ধম পিরবতন হেয় গল। আর এই পিরবতনটা সমেয়র মেধ ই হেয়েছ। এেত সময় ও অব ার পিরবতন 
হেয় যায়। এর অথ িগেয় দাড়ঁাল এক তাল সানা একটা সমেয়র পিরমােপর সােথ িবিভ  আকাের 
পিরবতন হেয় যাে , আর এর েত কিট আকারেক আলাদা কের পাথক  করা যােব। পরবিত 
সূ িলেত এই ধম, ল ণ ও অব া একটা বড় ভিূমকা নেব।  
 

 রাজেযােগর সম  ত , দশেনর আেলাচনার মূল ক  হল মন, বিহজগতেক িনেয় যাগ বিশ 
িকছু বলেব না। এখােন আমরা ধম, ল ণ ও অব ােক বাঝাবার জ  মািট ও সানার উপমা িনেয় 
এেসিছ। িক  যাগ হল মেনর ব াপার, তাই ধম, ল ণ ও অব ায় মেনর মেধ  িক িক বিশ তা 
পিরলি ত হয় সটােকই এখােন যিু  িদেয় িবে ষণ কের বলা হে । মন িতনেট অব ার মেধ  িদেয় 
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পিরবিতত হয়। মন পাে  যায় বিৃ েত, এটা থম পিরবতন। এখােন আমরা জেলর উপমা িনেত পাির, 
পু ের জল আেছ, সই জেল ছাট ছাট ঢউ উঠেতই জলটা পিরবিতত হেয় গল। মেনর মেধ  
বিৃ েলা অতীেতও িছল, বতমােনও আেছ আর ভিব েতও থাকেব। মন আজ এক রকম আেছ, কাল 
অ  রকম হেয় যাে । মন পাে  যাে  বিৃ েলা পাে  যাে  বেল। এই বিৃ ই কখন খুব তী  
আবার কখন মৃ  হে । য িসেনমাটা থম দখিছ তখন সই িসেনমার বিৃ টা খুব তী  থােক, 
ি তীয়বার দখার সময় আেগর তী তা কেম িগেয় মৃ  হেয় গল। ধ ােনর গভীরতা ও পিরপ তার 

ি েত যখন মন আর তার বিৃ িলেক দখা হেব তখন এই িতনেট ধম, ল ণ ও অব ােক আরও 
 ভােব দখা যােব।  

 

মনই আেছ,  মন ছাড়া িকছু নই িক  বিৃ র জ  এই মেনরই কত রকম পিরবতন হেয় 
চেলেছ। এই বিৃ েলা কালও িছল আজও আেছ। যমন আপনার স ান আেছ, আপিন কাল আপনার 
স ােনর কথা ভেবেছন আজও স ােনর কথা ভাবেছন। আবার ওই একই বিৃ  কাল যখন িছল তখন 
তার গভীরতা এক রকম িছল আজ তার গভীরতা পাে  গেছ। এইভােব মেনর িতন রকম অব ার 
পিরবতন হে । থম হল মন বিৃ েত পাে  যাে । এই বিৃ েলা কালও িছল আজও আবার মেনর 
মেধ  উঠেছ। এই য বিৃ  আজেক উঠেছ, এই বিৃ েক আটকােনা দরকার িক  আটকােত পারিছ না। 
অেনক সময় বিল, আিম চাই না তার কথা ভাবেত িক  তাও ভাবেত হে । একটা িজিনষ আমার 
হাতছাড়া হেয় গেছ, িক  আফেশাষ কের বিল, ওই িজিনষটা যিদ আমার জীবেন থাকেতা তাহেল আজ 
আমার জীবন অ  রকম হেতা। িকংবা আমার ি য়জন মারা গেছ, মৃতু েক কউ আটকােত পারেব না 
িক  তাও ভাবিছ, ই  ! ওেক যিদ হাসপাতােল িনেয় যতাম তাহেল হয়েতা মারা যত না। তারপর 
চােখর জল ফলেছ, হয়েতা তত ভােলাবাসাও নই, তবুও চােখর জল ফেল। এই বিৃ েলা আেগও 
িছল এখনও হে । আর ততৃীয় হল, বিৃ র গভীরতা পা াে । আপনার কান ব  ু িত আপনার 
সামা  অসে ােষর ভাব আেছ। একিদন দখেলন সই ব িুট বড়েলাক হেত  করল, এবার িক  
সই অসে াষটা আরও দঢ়ৃ হেত  করেব, অসে াষ বিৃ টা বড় হেয় যাে । যত বিৃ  আেছ, সব 
বিৃ েক আমরা িক  চ া করেল পির ার দখেত পাির। মেন মেন একবার ভেব দখুন, গত িতন চার 
িদেনর মেধ  আপনােদর মেন কান নিতমূলক বিৃ  এেসিছল িকনা, কান ধরেণর লাভ, কা র িত 

াধ বা কান ঃেখর বিৃ । দখেবন িকছু একটা বিৃ  িন য়ই এেসিছল।  
 

সাধারণ মা েষর ে  বিৃ  আর ব ি  এক হেয় থােক, কারণ থেমর িদেক আমরা একিট 
সূ  পিরেয় এেসিছ যখােন বলা হেয়িছল বিৃ সা প িমতর , আিম আর আমার বিৃ  এক। আিম যখন 
ভাবিছ ই  ! আমার যিদ েমাশন হত তাহেল আমার মাইেন বেড় যত। তখন িক  আমার এই বাধ 
নই য আমার মেধ  এই ভাব আসেছ। আিম যখন কা র উপর রেগ যাি  তখন িক  আমার কান 
বাধ থােক না আিম এর উপর রেগ যাি । যাগী ছাড়া কউ িনেজেক িনেজর রাগ, ঃখ, াধ, 
লাভ থেক আলাদা দখেত পাের না। আমরা হলাম আমােদর মন য রকম সই রকম, আর মন 
মােনই বিৃ । তার মােন এই বিৃ  আবার িতন রকম, মন যখন চ ল হয় তখন তােক বলেছন বিৃ । 
মন থাকা মােনই চ ল, সমািধর অব ােতও স শা  থােক না। তেব সমািধর অব ায় িক হয়, 
াজাতীয় ত য় বাহ, তখন একই ধরেণর িচ ন চলেত থােক। তাই মন কখন শা  হেতই পাের না। 

মনেক সব সময় চলেতই হেব। ধ ু িনিবক  সমািধেত িগেয় মেনর পছেন য চত  আেছ সই 
চত  মন থেক আলাদা হেয় যায়, আসেল তখন মেনর লয় হেয় যায়, মন বেল কান িকছু থােক না। 
িক  সিবক  সমািধ বা স াত সমািধেত মন সব সময় সচল থাকেছ। তাই না, মন কখন থােম না, 
মনেক িনয়ি ত কেরও মনেক ি ত করা যায় না, এমন িক সমািধেতও মন থেম যায় না। ইেলি িসিট 
যমন টানা বািহত হয় িঠক তমিন মনও টানা চলেত থােক, সমািধর অব ােতও মন টানা চলেত 
থােক। িক  সমািধেত মেন হয় মন যন থেম গেছ। কারণ একিট িচ া বা একিট বিৃ ই সমান ভােব 
চলেত থােক। এ েরাে েন যাওয়ার সময় নটা সমান গিতেত যায় বেল মেন হয় নটা এক জায়গায় 
ি র হেয় দািঁড়েয় আেছ। কান িজিনেষর যখন কান acceleration থােক না তখন মেন হয় িজিনষটা 
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থেম আেছ। মেনরও তখন কান acceleration হয় না, কান পিরবতন হে  না বেল মেন হয় মন 
যন থেম গেছ। িক  মন কখন থােম না।  

 

 মেন যত বিৃ  আেছ সই বিৃ  আর আিম এক, কারণ আিম আর আমার মন এক। মেনর 
বিৃ েলা সব সময় িতন রকম অব ায় থােক, কখন বিৃ র গভীরতা খুব বশী থােক, কখন কম 
গভীরতা থােক আর কখন পরুেনা বিৃ েলা আেছ আবার আজেকর বিৃ েলাও আেছ, মন এইভােব 
বিৃ েত পা িরত হেয় যাে । বিৃ েত ধম, ল ণ আর অব া এই িতনেট পিরবতন সব সময় হেব। 
এই িতনেটর বাইের বিৃ র কান পিরবতন হয় না। িহ ীেত একটা খুব র দাহঁা আেছ, বলেছ কিভ 
জানিক কস   খােত থ। অ   জনােজ ম জােন িক কস   খােত ায়। এক সময় ভােলাবাসায় তিুম 
িদিব  িদেত য আমার াণ তামার পােয় আর এখন িদিব  খেয় বলছ তিুম মরেল তামার শবযা ায় 
সািমল হব। এই য এখােন একজেনর বিৃ টা পাে  গল, স িক আেগ থেক িঠক কের বিৃ টা 
পাে েছ? আেগ থেক িঠক কের ইে  কের বিৃ  যিদ পা ায় তাহেল স তা বড় যাগী। ইে  কের 
স পা াে  না, বিৃ েলা িনেজ থেকই িনেজর মেতা পা ায়। একটা কাটেুন ডিনস বেল একটা 
িব  ু ছেল আেছ। তার একটা ঢাউস র আেছ যার নাম রা  । ব েুদর ডিনস বলেছ আমার 

রেক এমন িনং িদেয়িছ য আিম যা বলব সটাই স করেত থােক। রা   বেস আেছ ডিনস 
বলেছ ‘িসট ডাউন’। িকছু ণ পের রটা উেঠ দাঁড়াল ডিনস বলল া  আপ। রটা যমিন 
হাটঁেত  কেরেছ সে  সে  ডিনস বলেছ ‘রা  ! ওয়া  ’। যমিন ঘউ করল তমিন ডিনস বলল 
‘রা  ! বাক’। ব রুা তখন বলেছ ‘ও যটা করেছ সটােতা তিুমই বলছ, তামার বলােত থারাই 
করেছ’। ডিনস বলেছ ‘তা না, রা   এত বিু মান য, আিম যত েণ ভাবিছ তত েণ সটা বেুঝ িনেয় 
কের িদে ’। আপিন ভাবেছন আপনার মত মন চলেছ, িক  মন কা র মত চেল না, স িনেজর মত 
পাি  খাে । রা   িনেজর মতই সব িকছু করেছ, ডিনস মেন করেছ আিম ভাবিছ বেল করেছ। আপিন 
বলেছন আিম আর ওেক ভােলাবািস না। আের আপিন ক ওেক ভােলাবাসার আর ভােলা না বাসার! 
আপনার মেনর বিৃ টা পাে  গেছ।  
 

এই য সমািধর কথা বলা হল, সমািধেত যাগীরা সম  বিৃ েক আটেক দন। আটেক িদেয় 
যাগী মনেক বেল দন আিম যমনিট চাইব তামােক তমনিট চলেত হেব। এটা খুব মজার ধ ান। এর 
জ  কম কের এক ঘ টা সময় বার কের িনেত হেব। ধ ােন বেস িনেজেক রণ কিরেয় িদেত হেব য, 
আিম সা ী েপ আমার মেনর বিৃ েলােক ধ ুল  করেত থাকেবা। গ ায় আমরা যমন ঢউ দিখ 
িঠক তমিন আিম আমার মেনর বিৃ েলােক পযেব ণ করেত থাকেবা। মেন অেনক রকম বিৃ  উঠেছ, 
েত কটা বিৃ েকই আিম ল  করিছ, যমন এই মু েত িক িক বিৃ  উঠেছ, এর িঠক আেগ িক িক 

বিৃ  উেঠিছল। এবার আপনােক পছেনর িদেক যেত হেব, এই মু েত য বিৃ  উেঠেছ সটােক 
দখেছন, এরপর এই বিৃ  ওঠার আেগ য বিৃ টা উেঠিছল সটােক িনেয় আ ন, এইভােব মশ 
পছেনর িদেক চেল যান, পছেনর িদেক চেল িগেয় দখুন আপিন থেম িক ভাবিছেলন, সই ভাবনা 
থেক সরেত সরেত এখন যখােন আমার ভাবনাটা এেস দািঁড়েয়েছ সই ভাবনাটােক দখেত হেব। 
যমন মেন ক ন আিম একটা গালাপ ফলুেক িনেয় ভাবিছ, গালাপ ফেুলর রঙ, ফেুলর গ , ফেুলর 
আকার, গালাপ গােছর কথা যা খুশী িচ া কের যাি । িকছু ণ পর দখেবা গালাপ ফলু থেক মন 
িছটেক কাথায় চেল গেছ। আবার আিম মনেক টেন গালাপ ফেুল িনেয় গলাম। িক  তার আেগ 
আমােক দখেত হেব কান কান িজিনষ িচ া করেত করেত গালাপ ফলু থেক সের অ  িচ ায় চেল 
িগেয়িছ, তারপর আবার মনেক গালাপ ফেুল িনেয় যাি । আবার গালাপ ফেুলর কথা ভাবেত ভাবেত 
কখন গালাপ ফলু থেক মন হািরেয় গেছ বঝুেতই পারেবা না। যখন বঝুেত পারলাম গালাপ ফুল 
থেক মেন সের গেছ তখন আবার গালাপ ফেুল িফের যাি । এইভােব যমন যমন সময় যেত 
থাকেব একটা সমেয়র পর দখিছ য য বিৃ েলা গালাপ ফলু থেক টেন সিরেয় িদে , আিম ওই 
সব কটা বিৃ েলােক মেন রাখেত পারিছ। িকছু ণ পের দখব বিৃ র ব াপাের আিম আেগর থেক 
অেনক বশী সজাগ হেয় গিছ। এটা খুবই মজার ধ ান। এই ধ ান এক ঘ টার কেম হয় না, কননা 
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থম িড় পিঁচশ িমিনট িনেজেক সজাগ করেত এমিনই বিরেয় যােব, মেনর চা ল তার জ  িকছু 
ধরেতও পারেবা না। িড় পিঁচশ িমিনট পের আপনােক সজাগ হেত হেব, এবার আিম ধ ান  
করিছ। গালাপ ফলুেক িনেয় িচ া কের যাি , মন িকছু ণ পের গালাপ ফলু থেক সের অ  অেনক 
িকছুেত চেল যােব। যখন বঝুেত পারলাম মন গালাপ ফলু থেক সের গেছ তখন মনেক বলিছ, 
গালাপ ফেুল ফরত চেলা। এই য আিম গালাপ ফেুল ফরত যাি , তার মােন মেনর উপর আমার 
অেনক িনয় ণ মতা এেস গল। এখান থেকই ধীের ধীের আমােদর মেনর উপর পুেরা িনয় ণ করার 
মতা আসেত  হেয় যােব। িকছু িদন এভােব ধ ান করেল কেয়ক িদেনর মেধ  আমােদর িৃত 

শি ও বাড়েত  করেব, আমােদর সেচতনতাও অেনক বেড় যােব। এই িনয়ি ত ও সজাগ মনেকই 
পের আপিন খুব সহেজ ঠা েরর ধ ােন লািগেয় িদেত পারেবন। ঠা েরর ধ ান করেছন, সখান থেক 
মনটা অ  িদেক সের গল, সে  সে  সজাগ হেয় িগেয় ভাবেছন তাইেতা কী কের ঠা েরর কাছ 
থেক মন সের এেলা! সজাগ হেতই আবার আপিন ঠা েরর উপর মনেক িনেয় গেলন। এইভােব িতন 
চারবার পযেব ণ কের কের মনেক বার বার ঠা েরর কােছ িনেয় যাওয়া হে , এর ফেল মেনর য 
পিরবতন হি ল, এই পিরবতন হওয়াটা ব  হেয় যােব। ধ ােনর এিট একিট খুব পণূ প িত। 
আপিন একটা িজিনেষর ধ ান করেছন বা িচ া করেছন, সখান থেক মন চ ল হেয় অ  একটা 
িজিনেষ চেল গল। এবার আপিন িনেজ িবচার কের দখুন তা, এই চা ল টা কাথা থেক এল। 
 

 এক মাতাল দগূাপজূার প াে েল িগেয় দগূা ঠা রেক ণাম কেরেছ। ণাম কের দগূা িতমার 
িদেক তািকেয় ভাবেত  কেরেছ – দগূার সে  ল ী সর তী, কািতক আর গেণশ আেছ। কািতক 
গেণশ দগূার ছেল। এরা সব ছেলিপেল। িপেল থেক চেল গল পেটর িপেল রােগ। ণাম করেছ 
আর ভাবেছ, িপেল রাগী মােন জি স। জি স মােন হাসপাতাল, হাসপাতাল মােন নীলরতন সরকার 
হাসপাতাল, নীলরতন ামবাজাের। ামবাজার থেক লালবাজার। লালবাজার মােন পিুলশ। তত েণ 
মাতালিট পিুলশ! পিুলশ! কের িচৎকার কের দৗেড় পালাে । কেয়ক সেকে র মেধ  মাতালিটর মন 
এই ি য়ায় পুেরা ঘুের গল। মাতােলর মন আর আমােদর মেনর সােথ িবেশষ কান তফাৎ নই, 
আমােদরও দগূা থেক পিুলেশ যেত বশী সময় লােগ না।  
 

 এই সেূ  িঠক এই কথাই বলেছন। মেনর এই য ধম, ল ণ আর অব ােত পা র হে , 
কখন মেনর গভীরতা পা াে , কখন পছন থেক সামেন আসেছ, কখন সমেয়র বাধ থাকেছ আর 
কখন মনটাই এই বিৃ  থেক সই বিৃ েত পাে  পাে  যাে । এই িতন ধরেণর পা েরর উপর 
যাগীর যখন িনয় ণ মতা চেল আেস তখনই স িঠক িঠক সংযম করার অিধকারী হয়। থেম 
আমােদর সমািধর িদক থেক বলা হেয়িছল, এখােন এবার বিৃ র িদক থেক বলেলন।  
  

থেম মনেক জার কের আটেক রাখার চ া করা হে , ি তীয় আসেছ মনেক একিট বড় 
মতাশালী িচ া বা ভাবনা িদেয় একিট বিৃ েত বেঁধ রাখা স ব হেয়েছ আর সব শেষ এর েটার 

কানটাই এখন আর নই, আর সমান ভােব একটা ততৃীয় িজিনষ যটা এক ভােব িনর র মেনর মেধ  
বেয় চেলেছ। থেম ধারণােত িবষেয়র উপের মনেক একা  করা হে , যমন ীকৃে র িব হ, আমরা 
ীকৃে র িব েহর উপর মনেক জার কের ধের রাখার চ া করিছ। ি তীয় যখন ধ ােনর মেধ  আসিছ 

তখন ীকৃে র কথা আর জার কের ভাবেত হে  না, তারঁ অ ভূিতটা পাি  বেল এখন আর জার 
করেত হে  না। শেষ সমািধেত িক হে  – ীকৃে র মুিতও চেল গেছ আর তারঁ অ ভিূতটাও চেল 
গেছ একমা  ানটাই পেড় রেয়েছ। ধম, ল ণ ও অব া, এর য পিরণাম তা সম  জগেতর যা িকছু 
পিরবতন হে  তার এক মা  কারণ। একটা বীজ আেছ, সই বীজটা বপন করেলন, সখান থেক 
একটা গাছ হল। এখন সই গােছর মেধ  অেনক রকেমর পা র হেত থাকেব, আর এর সবই একটা 
সময় থেক আেরকটা সমেয়র মেধ  হেত থাকেব। একটা গাছ আেরকটা গাছ থেক পথৃক। এইভােব 
এেলা িবিভ তা। শষ পয  যা িকছু পিরবতন হে  সবই িক  সমেয়র মেধ ই হে ।  
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এই িতনেট পা েরর কথা বলার পেরই বলেছন শাে ািদতাব পেদ ধমা পাতী 
ধমী।।১৪।। য িজিনষটাই একট িজিনেষর উপর কাজ কের তােক বলেছন ধমী। তার মােন যার 
উপর সময় বা অ া  সং ার েলা কায করেছ, আর এই কায কের তােক পাে  িদে  তােক তখন 
বলেছন ধমী। এটােক বলেছন qualified substance। আমােদর মেন যত বিৃ  রেয়েছ, যত সং ার 
বীজ েপ সি ত হেয় আেছ এ েলা সবই ধমী। সাধারণতঃ বিৃ র উপেরই আমােদর সং ার েলা কাজ 
কের, তার মােন আপিন যিদ ভােলা লাক হেয় থােকন তাহেল বঝুেত হেব আপনার মেধ  ভ সং ার 
আেছ। এই ভ সং ার েলা আপনার বিৃ র উপের কাজ কের। যখন বাইেরর িকছু দেখ আপনার মন 
খুব চ ল হেয় উঠেছ তখন আপনার ভ সং ার েলা ওই বিৃ র উপর কাজ কের আপনােক ওিদেক 
যাওয়া থেক আটেক দয়।  

 

এবাের বলেছন মা ং পিরণামা ে  হতঃু।।১৫।। যখন পর পর ধমীর মােন এই 
বিৃ েলার পিরবতন হে  তখন েম এই বিৃ েলা পা ােত থােক। মাগত এই ভােব পা ােনার 
জ  নানা রকেমর িবিভ তার জ  িবিভ  রকেমর জািতর নানা রকেমর মিবকাশ হেত থােক। 
তাহেল মিবকাশ কন হয়? একটা িজিনষ ধমী রেয়েছ, ধমী মােন য িজিনেষর ধমটা পা ায়। ধম 
কীভােব পা ায়? সমেয়র জ  পা াে , ওর উপর অেনক িকছুর আঘাত আসার জ  পা াে । সব 
থেক বড় আঘাত আেস সং ার থেক। যমন আমরা এখােন রাজেযােগর কথা নিছ। ভ সং ার 
আেগ থেক আেছ বেল আজ আমরা রাজেযােগর কথা নেত এেসিছ। রাজেযােগর কথা েন েন 
আমােদর ভ সং ার েলা আরও বলশালী হে । এই বলশালী ভ সং ার এরপর আমােদর 
বিৃ েলােক িনয় ণ করেছ। বিৃ েলা িনয়ি ত হে  তাই বিৃ েলা ধমী। এই য বিৃ েলা মাগত 
পা াে , কখন ভ সং াের পা াে  আবার কখন অ ভ সং াের পা াে , এই পা ােনার জ ই 
বািক সব িকছু পর পর হেত থােক।  

 

িবিভ  ধরেণর িবভিূতর বণনা 
বিৃ েলা ধমী বেল তার ধম, ল ণ আর অব া এই িতন রকম পিরবতন হে । এই য ধম, 

ল ণ আর অব ার পিরবতন হে  এর উপর যিদ আমরা সংযম কির তাহেল িক হেব? 
পিরণাম য়সংযমাদতীতানাগত ান  ।।১৬।। বিৃ র য এই মাগত িতন ধরেণর পিরবতন হে , 
একটা বিৃ  আেরকটা বিৃ েত পা াে , মন বিৃ েত পা াে , বিৃ  কাল এক রকম িছল আজ অ  
রকম, বিৃ  কালেকও িছল আবার আজও আেছ, এই য পেুরা িজিনষটা মাগত পা াে  এর উপর 
কউ যিদ মনেক সংযম কের তাহেল তার অতীেতর সব ান এেস যােব আর ভিব েত িক হেত যাে  
সটারও ান এেস যােব। কারণ এর আেগর সেূ  বেলিছেলন মা ং পিরণামা ে  হতঃু, তার 
মােন এই জগেত যা িকছু িবকাশ হে , যা িকছু িববতন ঘটেছ সবই এই ধম, ল ণ আর অব ার 
পিরবতেনর জ ই হে । তাই এই পিরবতেনর উপেরই যিদ কউ মনেক সংযম কের দয় তাহেল 
বািক সব িকছু তার কােছ পির ার হেয় যােব। তার মােন, আপিন এর আেগর জ  িক িছেলন, এর 
আেগ আেগ িক িক কেরেছন সব পির ার হেয় যােব। ধ ুতাই না, ভিব েত আপনার িক হেত যাে  
সটাও আপনার কােছ পির ার হেয় যােব। আমরা েত েকই েত েকর থেক আলাদা, িক  সবার 
প ােত একটা অিভ  স া রেয়েছ। িযিন ধারণা, ধ ান ও সমািধেত িস  হেয় গেছন, আর িতিন যিদ 
কা র উপর সংযম েয়াগ কেরন, িতিন পির ার দখেত পােবন তার শরীর সই একই িজিনষ থেক 
তরী হেয়েছ – মােন শরীরটা কৃিত থেক এেসেছ, আর যেহত ুধম পিরবতন, ল ণ পিরবতন ও 
অব া পিরবতেনর মেধ  িদেয় আজেক তার শরীর এই জায়গােত এেসেছ, তাই ধম, ল ণ ও অব া 
তােক অ া েদর থেক পথৃক কের িদে । এই িতনেটর যিদ পিরবতন না হত তাহেল আমােদর মেধ  
সবাইেকই একই রকম মেন হত। বলা হে  এই অিভ  স ার উপের যাগী যখন সংযম েয়াগ 
করেবন তখন িতিন অতীত, বতমান ও ভিব েতর াতা হেয় যােবন।  
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অেনক িদন অ শীলন কের কের আপনার মন খুব একা  হেয় গেছ। এই একা  মনেক 
এবার যখন আপিন কান ব র উপর সংযম করেবন তখন সই ব র সব রহ  আপনার কােছ 
উে ািচত হেয় যােব। য পাচঁিট ত  আেছ, অি , তজ, জল, বায়ু ও পিৃথবী, এই পাচঁিট তে র উপর 
যিদ সংযম করা হয় তাহেল এেদর ধম আপনার কােছ খুেল যােব। মেনর অব ার য পিরবতন হে  
তার উপর যিদ সংযম করা হয় তাহেল এক ধরেণর ান আসেব। এই য মেনর িতন রকম পিরবতন 
হে , ধম পিরবতন, ল ণ পিরবতন আর অব া পিরবতন, এই পিরবতেনর উপর সংযম করেত পারেল 
ভতূ আর ভিব েতর ান এেস যােব। আমােদর খুব ভােলা কের মেন রাখেত হেব এ েলা সব যাগ 
িস াই, যাগ সাধনার মূল লে  এ েলার কান ভিূমকা নই।  
 

 এবাের বলেছন যাগী যিদ শ , অথ ও ােনর উপের সংযম কেরন তখন িতিন প , পািখ 
থেক  কের য কান াণীর ভাষা খুব সহেজই বুঝেত পারেবন। পেরর ে  এই কথাই বলেছন – 
শ াথ ত য়ানািমতেরতরাধ াসাৎ স র ৎ িবভাগসংযমাৎ সবভতূ ত ান  ।।১৭।। Assisi 
র স ট াি স একবার চােচ সারমন ীচ করিছেলন আর সই সময় চড়ুই পািখ িল ভীষন রকেমর 
িকিচরিমিচর করিছল, তখন স ট াি স চড়ুই পািখ িলর িদেক দিৃ  িনে প কের বলেছন Sister 
sparrows, I am talking about God let me have my say and then you can talk, 
িনেমেষর মেধ  সব পািখ িল চপু কের গল। তারপর িতিন ব তৃা িদেয় চলেলন, এক ঘ টা পর ব তৃা 
শষ করার পর িতিন বলেছন ‘Sister sparrows! Now my words are over, now you 

can talk, বলেতই চড়ুই পািখ িল সে  সে  আবার িকিচরিমিচর  কের িদেয়েছ। এটা কান ভারতীয় 
কািহনী নয়, এই কািহনী হল স ট াি েসর জীবেনর একিট ঘটনা যা িকনা অেনেকর চােখর সামেন 
ঘেটিছল। স ট াি স পত িল যাগসূ  কখনই পেড়নিন, িক  তারঁ িক কের এই মতা হল? না 
জেন বেুঝ ধ ুসাধনা কের তাঁরও এই িজিনষ হেয়িছল। আেগ আেগ আমরা অেনক গ  ছাটেবলায় 
পেড়িছলাম য এক চাষী িছল স তার বলেদর ভাষা বঝুেত পারত, এ েলা আমােদর কােছ আজ িব 
কািহনী মেন হেত পাের, িক  রাজেযােগ িবেশষ সংযম েয়াগ করেল এ েলা সিত  সিত ই হয়।  
 

 আমরা ছাটেবলা থেক িশ া পেয়িছ শ  হেল ক ন হয়, ক ন কােন গেল শ  শানা 
যায়, আর শানার পর আমােদর মেন একটা িতি য়া হয়। যিদ বিল চক – চক শ টা কােন যেতই 
বেুঝ িনলাম চেকর কথা বলেছ, যা িদেয় বােড লখা হয়। এর আেগ একটা সেূ  আমরা শ , অথ 
আর ান িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। সামেনর লাকিটেক আিম িকছু কথা বলিছ, সই কথা েলা 
বাতােস একটা ক ন তরী করেছ, এই ক ন েলা সামেনর াতার কােন িগেয় আঘাত করেছ, 
আঘাত হওয়ােত এই ক ন েলা কােন একটা অ ভিূত তরী করেছ, এই অ ভিূত াতার মি ে  
িগেয় এই শ েলার একটা অথ সৃি  করেছ। অথ সিৃ  করেলই সব িকছু হেয় যায় না, এই অথ েলা 
যাওয়ার পর মি  একটা িতি য়া ছুেড় দয়। এই য িতি য়া ছুেড় িদে  এটাই আমােদর ব ি  
জগৎ, এটােকই বলেছন ান। আমরা যা িকছু দখিছ, পড়িছ, নিছ, শ করিছ, আ াদ করিছ সব 
িকছু শ , অথ ও ান এই িতনেট ের স ূণ হয়। শ  হল যটা বাইের থেক উে জনা ইি েয়র 
মাধ েম আসেছ, আিম আপনােক দখিছ, আপনার ছিব আেলার মাধ েম আমার চােখ িতফিলত হে , 
দৃ টাও শ , এই শ  আমার মি ে  িগেয় য একটা অ ভিূত তরী করেছ, তােকই বলেছন অথ। 
ওই অ ভিূতর পর আমার মি  এবার একটা িতি য়া ছুড়েছ, এই িতি য়া ছাড়ােকই বলেছন 
ান। আমােদর মত সাধারণ মা েষর ে  শ , অথ আর ান এই িতনেট িমেশ এক হেয় থােক। 

আমরা শ , অথ আর ান পির ার কের আলাদা কের ধরেত পারেবা না য, এই শ  এেলা, এই 
শ  আমার কােন বা চােখ আঘাত করল, মি  একটা সচূনা পাঠাে , এর একটা অথ সিৃ  করেছ, 
আমার এই শ টা ভােলা লাগেছ, এই ভােব আমরা ধরেত পাির না। িক  িযিন যাগী িতিন ধ ােনর 
গভীের এই িতনেটেক পির ার আলাদা আলাদা দখেত পান। শ , অথ আর ান যন ছা  একটা 
রাবার ব া  এবং এই ব া টােক কাটা যাে  না। িক  এবার রাবােরর ব া টােক ল া টেন িদেলন। 



301 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

ল া হেয় যেতই আপিন এবার খ াচঁ খ াচঁ কের িতনেট টুকেরা কের িদেত পারেবন। এই সেূ  বলেছন 
শ , অথ আর ানেক যিদ পির ার আলাদা কের িদেত পােরন তখন িক  আপিন য কান প -
পািখর গলার আওয়ােজ স িক বলেত চাইেছ বঝুেত পারেবন। 
 

 িনউটন বলেলন য শি  আেপলেক গাছ থেক নামাল সই একই শি  পিৃথবীেক সেূযর 
চািরিদেক দি ণ করাে , তার মােন িনউটন এখােন পুেরা িজিনষটাই ভতের িনেয় িনেলন। তারপের 
ম া ওেয়ল বলেলন, ইেলি িসিট, ম াগেনিটিসিজম, আেলা ইত ািদ সব একই িনয়েমর ারা পিরচািলত 
হয়। মােন পেুরা ব াপারটােকই িতিন ত  করেছন, এই িজিনষ িলেক এনারা দখেত পাে ন িক  
আমরা দখেত পাি  না। কননা আমােদর মি  সভােব িচ া করার িশ ণ পায়িন। 
 

 পেনর িদেনর বয়েসর একটা বা া যিদ কাদঁেত  কের তখন আমােদর কােছ সব বা ার 
কা াই এক মেন হেব, িক  ওর মা বেল দেব ওর এখন িখেদ পেয়েছ, ওর এখন ঘুম পেয়েছ, ওর 
এখন জলেত া পয়েছ। অে র বা ার কা ােত সটা নাও বলেত পাের, িক  িনেজর বা ার কা া 
নেলই বেল দেব বা া এখন িক চাইেছ। কারণ িক? কারণ আর িকছুই না – শ , অথ আর ান। 

বা ার কা ার য শ , অথ আর ান আমােদর কােন ঝালাপালা লাগেছ, িক  বা ার মার কােছ ওই 
বা ার কা ার য শ , তার য অথ, আর সই অেথর য ান এই িতনেটই পির ার আলাদা আলাদা 
কের ধরা িদে । বা া য আওয়াজ করেছ একটা উে  িনেয়ই করেছ, িক  আমার কােছ এটা শ  
মা  আর অথ যিদও ধরা যেত পাের িক  এর ানেক ধরেত পারেবা না। যখন ােনর উপর মনেক 
একা  করব তখন শে র ানটাও আমার কােছ কািশত হেয় যােব। আমােদর ে  তাই শ  আর 
ান এই েটার যাগ আেছ। আিম যিদ অ  িদেক তািকেয় কা র নাম ধের ডািক, তখন স বঝুেত 

পারেব য আিম তার দিৃ  আকষণ করিছ। শ  আর ান েটা সংযু । িক  র যখন ঘউ ঘউ 
করেছ তখন তার অথটা আমরা বঝুেত পারিছ না, কারণ এখেনা েরর আওয়াজেক বঝুেত গেল য 
ধরেণর িশ েণর আব কতা সই ধরেণর িশ ণ আমরা পাইিন। িযিন যাগী তাঁর মনও এই 
ধরেণর িশ ণ পায়িন, িক  িতিন এখােন সংযমেক আয়  কের েয়াগ করার কৗশল র  কের 
িনেয়েছন, তাই িতিন সংযমেক যখন েয়াগ করেবন তখন শ  তার অথেক যাগীর কােছ কাশ কের 
দেব। য কউই য ভাষােতই কথা বলকু, এমন িক যাগীেক যিদ আি কান াইবালেদর মেধ  ছেড় 
দওয়া হয় সখােন আি কান াইবালরা তােদর ভাষায় কথা বলেব, যাগী তার সংযমেক েয়াগ কের 
তােদর সই অজানা ভাষার অথেকও উ ার কের নেবন।  
 

 ই সাহেবর মেধ  একবার কথা কাটাকািট থেক খুব মারামাির হেয়েছ। একজন আেরকজেনর 
নােম মামলা জু কেরেছ। মামলােত একজন সা ী দরকার। তখন য মামলা কেরিছল স বলল তােক 
যখন মারা হি ল তখন ঘটনা েল একজন পি ত দািঁড়েয় দািঁড়েয় সব দখিছল। এখন সই পি তেক 
খঁুেজ এেন আদালেত হািজর করান হল। পি ত ইংরাজী এেকবােরই জােনন না, অথচ দখা গল, 
এেদর জেনর মেধ  যা িনেয় যভােব কথা কাটাকািট হেয়েছ ইংরাজীেত ব  সব বেল িদেলন। িক 
কের স ব? মেনর একা তার শি  এত চ  য, যা যা ওরা বলাবিল কেরেছ সব তার মেনর মেধ  
টপ রকডােরর মত রকড হেয় গেছ। মন এত একা  য স মতলবটাও বেুঝ নেব। মােন ানটা 
তার পির ার হেয় যাে । িক  তার আেগ ধারণা, ধ ান আর সমািধর অ শীলেনর ারা মনেক সই 
জায়গায় িনেয় যেত হেব, য জায়গায় িগেয় শ , অথ আর ান িতনেটেক পির ার আলাদা আলাদা 
দখা যােব। 

 

 যখন আমরা কান কাজ করেত যাি , তার আেগ িতনেট ধাপ পিরেয় আসেত হয়। থেম 
আেস িজিনেষর ান, সই ান থেক ি তীয় ধােপ আেস মেনর িবচার, যটা একটা শে র আকার 
হণ কের। মেন ক ন আমার িখেদ পেয়েছ। িখেদ পেয়েছটা হল িজিনষটার ান, আমার ধুার 

ভাব এেসেছ। সখান থেক মেন সটাই শ  েপ িবচাের পিরণত হয়। মেন মেন ভাবিছ আমার িখেদ 
পেয়েছ আমােক অমুক িজিনষ খেত হেব। ততৃীয় শে র মাধ েম কাশ হয়, আিম মােক বললাম 
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আমার িখেদ পেয়েছ আমােক অমুক িজিনষ খেত দাও। সাধারণ জগেত এর একটা চতথু ধাপ থােক, 
যখন আিম সটা কােয পিরণত করিছ। যাগশাে  এই খাওয়া বা আসল ি য়ার কান দাম নই। 
যাগশাে র স ক ধ ুমেনর সােথ। মেন যা িকছুই হেব সটা িতনেট ধােপ হয়, থেম আসেছ বাধ, 
ওই ধুার ান, ধুার ান আসার পর আেস িবচার, শেষ এই িবচার শ  হেয় মুখ িদেয় বিরেয় 
আেস। এখন একজন বলল ‘আমার িখেদ পেয়েছ’। এটা আমােদর কােছ একটা শ  মা , বাতােস 
ক ন হেয় শ টা আমার কােন এেস আঘাত করেছ। কােন আঘাত হওয়ার পর তার একটা ক ন 
িগেয় আমার মেন একটা অথ তরী করেছ লাকিট িক বলেত চাইেছ। সখান থেক আমার মন একটা 
িতি য়া ছুড়েছ, এই িতি য়া ছাড়াটাই ান। তার মােন, য বলেছ আমার িখেদ পেয়েছ, তার য 

িখেদর বাধ সটা আিমও বঝুেত পারিছ। একটা জায়গায় িগেয় েটা একই রকম হেয় যায়। একজেনর 
মেনর ভাব য আমার কােছ আসেছ এই আসার পছেন একটা িবরাট ল া ি য়া আেছ। থেম তার 
মেন একিট ভাব বা িবচার এেসেছ, ি তীয় মেনর ভাব সটা অেথ পিরবিতত হয়, ততৃীয় সই অথ স 
শে  পিরবিতত করেছ। এবার সই শ টা একটা দরূ  অিত ম কের আমার কােছ শ  হেয় এেস 
অেথ পিরবিতত হে , তারপর সই অথ ােন পিরবিতত হে ।  
 

 এখন একটা র তার িনেজর মত গলা িদেয় আওয়াজ বার করেছ, তার হয়েতা শীত করেছ 
বা হয়েতা তার ভয় করেছ িকংবা রেগ যেত পাের, যাই হেয় থা ক সটা েরর মেন একটা বিৃ  
সিৃ  করেছ, সই বিৃ টা পিরবিতত হেয় েরর ডােক পা িরত হে । র েরর ভাষা স ে  
সেচতন, তার িনজ  একটা অিভ তা আেছ, অ  র তাই ওর আওয়াজটা বেুঝ নয় ও িক বলেত 
চাইেছ। আমরা যমন বাংলা ভাষা জািন, বাংলায় য যা বলেছ আমরা বেুঝ িনেত পাির। িক  আি কার 
কান উপজািতেদর ভাষায় যিদ কথা বলা হয় তখন আমরা বঝুেত পারেবা না। িক  ওর মেনর ভাবটা 
আিম বঝুেত পারিছ। সাধারণ অব ায় আমােদর যখন কউ িকছু বেল তখন শ , অথ ও ান এক 
সে  জিড়েয় থােক। িক  যাগীেদর মন এত পির ার থােক য তারঁা শ , অথ আর ান িতনেটেক 
পির ার আলাদা কের দখেত পান। যাগীরা য আলাদা কের িতনেটেক ধের িনেত পারেছন, যার 
ফেল ওনারা ােনর সে  ানেক িমিলেয় িনেত পােরন। তারঁ কােছ শ  আর অথ  নয়, ানটাই 
তারঁ কােছ । ফেল যাগীর মন এত সূ  হেয় গেছ য, তারঁ সংযমেক যখন েয়াগ করেছন 
তখন একটা পাখী যখন ডাক িদে , সই পাখীর য ান, য ান অথ হেয় শে  পা িরত হে , 
সই ানেক ওনারা সরাসির বেুঝ িনেত পােরন। কউ যখন আমােদর িকছু বলেত আেস তখন বেল 

‘আিম যা বলিছ মন িদেয় শান’, আমরাও মন িদেয় নেত থািক। িক  এই মন িদেয় শানা আর 
যাগীেদর মন িদেয় শানার মেধ  অেনক তফাৎ। তােঁদর মেনর একা তা অ  উ  মােপর। য 
ানেক আধার কের পাখী আওয়াজ করেছ যাগী সই ানেক সরাসির ধের িনে ন।  

 

তাই বেল পাখী িচ ঁ িচ ঁ বা চ া ঁ চ া ঁ বা ক া ঁ ক া ঁ য শ  করেছ আর যাগীেক যিদ বলা হয় 
পাখীর েত কিট শ েক কািডফাই কের িদেত, যাগী তা কখনই পারেবন না। কান যাগীই পারেবন 
না, তেব ওেতই যিদ মন লািগেয় বেস থােক তখন হয়েতা একটা ল া ি য়ায় তাও বেল িদেত 
পারেবন। িক  ানটু  উিন ধের িনেত পারেবন। ধু তাই না, যাগী ইে  করেল প -পাখীেক িনেজর 
ভাষায় বা িচ া কের কান িকছু িনেদশ িদেল তােতই তারা সই ভােব যাগীর িনেদশ পালন করেত 

 কের দেব। এমনিক যাগী ই ামাে ই য কান মা েষর মেধ  য কান ান স ািরত কের 
িদেত পােরন, িতিন যিদ মেন মেন ই া কেরন য তামার মেধ  এই ান হেয় যাক, তার মেধ  সই 
ানটা এেস যােব। ই া করেল য কাউেক য কান ান িতিন িদেয় িদেত পােরন, তার জ  ওনার 

আর কান শে র মাধ ম দরকার হেব না। যমন ঠা র কাউেক একট ু শ কেরই তার মেধ  
আধ াি ক ান স ার কের িদে ন, িকংবা ই ামাে ই অে র মেধ  আধ াি ক ান জাগিরত কের 
িদে ন। উদাহরণ িহসােব সেূ র েতই আমরা স ট াি েসর ঘটনা উে খ কেরিছ।        
 

 এবার বলেছন – সং ারসা াৎকরণাৎ পবূজািত ান  ।।১৮।। আমরা সারািদন যত রকম 
কাজ করিছ, আিম বই পড়িছ, জপ-ধ ান করিছ, কথা বলিছ এ েলা সবই কম। সম  কম আমােদর 
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মেনর মেধ  একটা ছাপ রেখ দয়। এই ছাপটােক বেল সং ার। আমােদর মেধ  য সং ার েলা 
রেয়েছ, যাগী যখন িনেজর এই সং ার িলর উপর সংযম কেরন, সংযম মােন এর আেগ আমরা 
বেলিছ ধারণা, ধ ান ও সমািধ িতনেট িমেল সংযম, তখন পবূজািত ান   হেয় যায়, তারঁ পবূ পবূ 
জে র ান চেল আসেব। পবূ পবূ জে  আিম িক িক কেরিছ, আিম কান যািনেত িছলাম সব িকছুই 
যাগীরা জানেত পােরন। এখােন যাগীর িনেজর জীবেনর সং ােরর কথা বলা হেয়েছ, যাগী আেগর 
আেগর জ  িক িছেলন সব জানেত পােরন। যিদও এখােন বলা নই, িক  অে র আচার ব বহার, 
কথাবাতা দেখ ওর সং ােরর উপর যিদ যাগী সংযম কেরন তাহেল িতিন অপেরর পবূ পবূ জে র 
কথাও বেল িদেত পারেবন।  
 

 তারপের বলেছন – ত য়  পরিচ - ান  ।।১৯।। অপেরর শরীেরর িবেশষ কান 
ল েণর উপের যিদ দিৃ  দওয়া হয় তখন সই ব াি র মানিসক গঠণ জানা যােব। আমােদর 
েত েকর শরীেরর কতক িল িবেশষ িবেশষ ল ণ আেছ, এই ল ণ িল েত করই আলাদা। শরীেরর 

এই িচ িলর িদেক দিৃ  িদেলই পরিচ - ান   হেয় যােব, তার মেনর গঠণেক জান যােব। ঠা রও 
বলেছন – কা র শরীেরর িচ  দেখই আিম বঝুেত পাির লাকিট িক রকম। ঠা র কাউেক দেখ 
বলেছন ‘এ ভে র থাক’ আবার কাউেক বলেছন ‘এর ােনর থাক’। ঠা েরর থম অব ায় একজন 
ঠা েরর কােছ এেস খুব ভি র কথা বলেছ আর ভি র তােড় কাদঁেছ আর বলেছ ‘ওের আমােক 
একবার হিরনাম শানাের’। ঠা র তােক ভােবর অব ায় বলেছন ‘এ আবার আমড়া খােব’। ‘আবার 
আমড়া খােব’ মােন লাকিট আবার সংসাের ফাসঁেব। পরবিত কােল িঠক তাই হল, কিদন পর তার 
ভি -ফি  সব উেড় গেছ আর িবেয় কের সংসার সািজেয় বেস গেছ। শরীেরর ল ণ দেখ বাঝা 
যায়। দখেত খুব র, চাখ মুেখর মেধ  এমন সৗ য য দেখ মেন হয় যন গ থেক নেম 
এেসেছ, আসেল এ েলা িকছু নয়, যিদও এটা িঠক য, দখেত র, প, তার মােন আেগ তার 
কান কৃিত িছল, এেত কান সে হই নই। দখা যায় বাবা-মা কাউেক দখেত ভােলা নয় িক  
তােদর স ান খুব পবান। এ েলা বংশ বা জেনিটক িদক িদেয়ও বাঝােনা যায় না। ওর িনজ  কান 
কৃিত বা ভােলা কেমর জ  এই ধরেণর র শরীর পেয়েছ। তেব র পবান চহারা পুেরাপিুর 

িনভর কের আেগ আেগ স কমন কম কেরেছ। এমন িক এই জে ও যিদ কউ খুব জপ-ধ ান তপ া 
কের তােতও তার চহারায় অ  ধরেণর পিরবতন আসেব। যাগীরা তারঁ সামেনর লাকিটর শারীিরক 
গঠন বা শরীেরর কান অে র উপর সংযম করেল সই লাকিটর মেনর গঠন িক রকম জেন যান।  
 

িক  পেরর সেূ  বলেছন তেব যাগীরা মেনর গঠণ বেল িদেত পারেলও তার মেন িক হে  
সটা বলেত পােরন না – ন চ তৎ সাল নং ত ািবষয়ীভতূ াৎ।।২০।।  আল ন মােন, লাকিটর 
মেনর ভতের িক চলেছ সটা জানেত পারেবন না। ামীজী এই সেূ র ব াখ া করেত িগেয় বলেছন 
মেনর ভতেরর খবর জানেত গেল যাগীেক ওই মেনর গঠেণর উপের সংযম করেত হয়। তার মােন, 
ই ে  ই ধরেণর আলাদা সংযম েয়াগ করেত হয়। একজন খুব নামকরা স াসীর জীবেনর 

একিট ঘটনা এখােন বণনা করা যেত পাের। স াসী মহারাজ আেমিরকায় একিট আ েমর অধ  
িছেলন। একিদন িতিন িনেজর অিফস ঘের বেস আেছন। আেমিরকার এক ধনী ভ েলাক সই সময় 
অিফেস ঢুেক মহারােজর সে  িকছু কথা বলেত  কেরেছন। িকছু ণ পেরই ভ েলাক মহারাজেক 
িন া কের অেনক উে াপা া কথা বলেত  কেরেছন। মহারাজ অেনক ণ লাকিটর িদেক তািকেয় 
থাকেলন, তািকেয় থাকেত থাকেত হঠাৎ ওই লাকিট সারা জীবেন যত রকেমর ব-আইনী কাজ কেরেছ 
সব এেকর পর এক বলেত  কের িদেয়েছন। এমন এমন নাংরা কােজর কথা যা িকনা ওই লাকিট 
ছাড়া আর কউ জানেতা না, স েলা সব মহারােজর মুখ থেক নেতই আর থাকেত না পের সে  
সে  সখান থেক সের পড়ল। রক ফলােরর নােমও একিট ঘটনা আেছ। রক ফলারও নািক 
তখনকার িদেন অেনক ব-আইনী কাজ কের চরু টাকা আয় কেরিছল। ামীজীর সে  তার একবার 
দখা হেয়িছল। রক ফলার ধম-টম িকছুই মানেতা না। রক ফলার যখন ামীজীর সে  দখা করেত 
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এেসেছ সই সময় ামীজী িকছু িলখিছেলন। এেসেছ দেখ ামীজী িকছু ণ তার িদেক তাকােলন। 
িকছু ণ তািকেয় থাকার পর ামীজী তােক অেনক িকছু বলেত  করেলন। ামীজী এমন এমন িকছু 
ঘটনার কথা বলেত লাগেলন য েলা রক ফলার ছাড়া আর কউ জানেতা না। রক ফলার খুবই 
ঘাবেড় গেছ। িকছু িদন পর স আবার এক ল  ডলার চ ািরিটেত িদেয় তার রিসদ এেন ামীজীেক 
দিখেয় বলেছ ‘এই দখুন আিম চ ািরিটেত এত ডলার িদেয়িছ, এবার আপিন খুিশ তা, এবার আপিন 
আমােক একটা ধ বাদ িদন’! ামীজী তােক বলেছন ‘আিম কন তামােক ধ বাদ দব, আিম 
তামােক সৎ পেথ িনেয় এলাম এর জ  তামারই উিচত আমােক ধ বাদ দওয়া’। এই অধ ােয়র 
নাম িবভিূত-পাদ, এই ধরেণর িসি  সিত ই হয়, আর এ েলা আমরা ঠা র ও ামীজী, এমনিক 
ঠা েরর পাষেদর জীবেনও অহরহ দখেত পাই।  
 

 এর পেরর সেূ  আেরা বড় িসি র কথা বলা হে , যাগী কীভােব সবার সামেন থেক অ ধান 
হন বলা হে  – কায় পসংযমা  া শি - ে  চ ঃূ কাশাহস েয়াগহ ধান  ।।২১।। 
ামীজীও ব াখ া করেত িগেয় থেমই বলেছন – মেন কর, কান যাগী এই গৃেহর মেধ  দাড়ঁাইয়া 

রিহয়ােছন, িতিন আপাতদিৃ েত সকেলর সমে  অ িহত হইেত পােরন। এখােন যাগী িক করেছন? ধু 
িনেজর লূ শরীেরর উপর সংযম েয়াগ কের িনেজেক অ ধান কের িদে ন।  যখন িনেজর শরীেরর 
উপের সংযম করেছন, তখন এই লূ দেহর যত অণু আেছ সব অণু েলা as if scattered হেয় যাে । 
কান ব র অণু েলা যিদ ছিড়েয় যায় তখন সখােন ব র আর িকছুই দখা যােব না। যাগীর শরীেরর অণু 
যিদ ছিড়েয় যায় যাগী তাহেল কাথায় যােবন? কাথাও যােবন না, এখােনই িতিন বেস থাকেবন, িতিন 
সব িকছু দখেত পারেবন, সব িকছু নেত পারেবন, িক  তােঁক কউ দখেত পােব না। এখােন 
বলেছন যাগীর শরীর আর আপনার দিৃ র মেধ  যাগীর শরীেরর য আকারটা রেয়েছ সটােক আলাদা 
কের দওয়ার ফেল একটা আবরণ এেস যােব, এই আবরেণর জ  আিম আপিন যাগীেক দখেত 
পােবা না, তাই মেন হেব যাগী যন অ ধান হেয় গেছন। যমন ধ ন সমুে র তীের বািল িদেয় 
একটা আকৃিত দাড়ঁ করােলন। তারপর হাত িদেয় একটু নাড়া িদেতই ঝরু ঝরু কের বািল েলা ছিড়েয় 
িগেয় আকৃিতটা হািরেয় যােব। বািল বািলর মতই আেছ িক  তার আকারটা চেল গল। এই শরীরটাও 
তাই, িকছু অ  পরমাণু একটা িবেশষ আকার িনেয় আেছ। এই াি ক বাতেলর একটা আকার আেছ, 
এই দহটারও একটা আকার আেছ। এবার কান যাগী যিদ কায় প, মােন তারঁ দহ আর দেহর 
আকােরর উপর সংযম লািগেয় দন, তখন দহ আর দেহর য আকার এক অপরেক ধের রেখেছ 
সটা ছিড়েয় যায়। ছিড়েয় গল মােন, দেহর সব অ েলা ছিড়েয় গল, তখন যাগী অ িহত হেয় 
যােবন, যাগীেক আর দখা যােব না। আসেল যাগী কাথাও উধাও হেয় যাে ন না, ওখােনই বেস 
আেছন। িক  বলেছন চ ঃু কাশাহস েয়ােগ, যাগীর সামেনর লােকর য চাখ আর যাগীর দেহর 
য কােশর সংেযােগ যা িকছু দৃ মান হি ল, সই সংেযাগটা কেট যাে  বেল সামেনর লাক আর 
যাগীেক দখেত পায় না। যাগী সবার সামেনই আেছন, িতিন কাথাও যাে ন না, িক  সংেযাগটা 
কেট যাে  বেল যাগীেক কউ দখেত পাে  না।  

 

ইদািনং িব ানীরাও চ া করেছন এমন িকছু ব  যিদ তরী করা যায় যােত আেলা এমন ভােব 
িতফিলত হেব য সই ব েত আেলা ধা া লাগেতই আেলার পািটেকল   েলা িছটেক বিরেয় চেল 

আসেত পাের, আেলা ব র গােয় এেস লাগেলা আর আেলাটা ি প কের যােত বিরেয় যেত পাের, 
তাহেল তখন আর সই ব েক দখা যােব না, ওই আেলাটা ফরতও আসেব না। ধ ুতাই না, সামেন 
থেক য আেলাটা আসেছ সটাও যন পির ার আেস। রাডাের আসেল িক হয়, রাডার থেক য শট 
ওেয়ভ ছাড়েছ সটা এ েরাে েনর গােয় ধা া খেয় রাডাের ফরত আসেছ। ওই ফরত আসা ওেয়ভ 
িদেয় রাডার ধের নয় েনর সাইজ িক রকম, কত উ তা আর কত ীেড যাে  ইত ািদ। িক  
এখন এমন ধরেণর কািটং েনর গােয় লািগেয় দওয়া লাগােনা হে  য, রাডােরর ওেয়ভ েলােকই 
বিড েষ নয়। েষ নওয়ার ফেল ওেয়ভ েলা আর িফের আসেত পাের না, ফরত না আসার জ  
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রাডারও ওেয়ভ ধরেত পারেব না, েনর গিতিবিধ ও অ া  তথ ও িকছু জানেত পারেছ না। এবার 
অ  িদক িদেয় ভাবনু, মেন ক ন অেনক উঁচু িদেয় একটা ন যাে , আর এই েনর গােয় 
আেলােক েষ নওয়ার সই ধরেণর রাসায়িনক কািটং লাগােনা আেছ। যিদ কান পাওয়ারফুল 
টিলে াপ িদেয় দখা হয়, িদেনর আেলােত সেূযর আেলা ওেত িতফিলত হে  িকংবা রােত চােঁদর 
আেলাও িতফিলত হে  িক  ওই কািটং থাকার জ  আেলাটা ওখােনই আটেক থাকেছ, িতফিলত 
হেত পারেছ না। যার ফেল টিলে ােপ দখা যােব একটা অ কােরর ছায়া সের যাে , তাই িদেয় 
বাঝা যােব য িকছু একটা ওখান িদেয় যাে । সম া হল আমােদর টিলে াপ েলা একটা সরল 
রখা ধের যায় বেল যত ণ সরল রখােত স করেছ তত ণই দখা যােব। েটা পথ আেছ, 
একটােত উপর থেক আেলা আসেছ তার ছায়া আমার উপর পড়েছ, আেরকটােত আমার আেলা যাে  
তার িতিব  আবার আমার কােছ ফরত আসেছ। এই েটােকই ব  কের দওয়া যায়, যিদ এমন 
একটা কািটং লািগেয় দওয়া হয় যার ফেল আমার থেক য আেলাটা যাে  সই আেলাটা তার গােয় 
লাগেল ি প কের বিরেয় যােব, আর সামেনর আেলাটাও ধা া লেগ ি প কের এই িদেক চেল 
আসেব। তখন নটা আমার পাশ িদেয় চেল গেলও আিম দখেত পােবা না। েটা ে  একই 
িজিনষ হে , তা হল, চ  ুআর কােশর য িমলন সটােকই িমিটেয় িদে । যাগীরা িঠক তাই কেরন 
শরীর আর তার পেক িবি  কের দন। 
 

 এই রকেমরই আেরকটা িসি র কথােত বলেছন – এেতন শ াদ ধানমু  ।।২২।। 
অেনক লােকর মাঝখােন যাগী িবেশষ একজনেকই িকছু বলেত চাইেছন, তখন যাগী এমন ভােব 
বলেবন য, ওই িবেশষ একজনই বঝুেব যাগী কী বলেত চাইেছন, বাকীরা কউ বঝুেত পারেব না। 
কীভােব? যাগী সংযেমর ারা শে র অথটােক এমন ভােব ঢেক দন য, যার উে ে  বলা হেয়েছ 
কবল সই বঝুেত পারেব, বাকীরা নেত পারেব না। এই িসি েকও আেগর মতই ব াখ া করা হয়, 
যমন কায় আর তার প, তমিন শ  আেছ আর তার একিট পও আেছ। শ  আর েপর উপর 
মনেক যখন যাগী সংযম করেছন তখন যার উে ে  বলেছন স নেত পারেব িক  পােশর লাক 
িকছুই নেত পারেব না। এর আেরকিট স বনা আেছ, পত িল তা লখক িছেলন না, সই সময় যা 
িকছু িছল স েলােক িতিন এক  কের দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছন। তখনকার িদেন অেনেক হয়েতা বলেতা 
যাগীেদর এই ধরেণর অেনক িকছু মতা আেছ, তারঁা এই এই িজিনষ করেত পােরন ইত ািদ। এর 
কতটা সিত  িমেথ  আমােদর পে  জানা স ব নয়। িক  পত িল সব িকছুর একটা ব ািনক ব াখ াও 
িদেয় িদে ন। তামার মন একা তার একটা উ ের যিদ চেল যায় তাহেল সই একা  মন িদেয় 
তিুম য কান িবষেয়র চলুেচরা িবে ষণ কের পু া পু  ভােব িবচার করেত পারেছা, ওই একা  মন 
িদেয়ই আবার তিুম য কান িজিনষেক িছঁেড় আলাদা কের িদেত পারেব। যাগী এই একা  মন িদেয়ই 
িনেজর শরীর আর তার য আকৃিত এই েটার য যাগ সটােক িবি  কের িদে ন। অে র শরীর 
আর তার আকারেক িবি  করা যােব িকনা জানা নই। যা কররা যা  শি  িদেয় েজ একজনেক 
উধাও কের িদে ন। ম ািজক িদেয় যা কররা য িজিনষ করেছন সটাই এনারা যাগ িদেয় করেছন। 
িপিস সরকার রাজধানী এ ে সেক উধাও কের িদে ন। একটা নেক কী কের উধাও করেবন! 
আসেল নটা আসেছ দখা যাে , তারপর হঠাৎ একটা পদা এেস যাে  বেল বাকীরা কউ ন 
দখেত পাে  না। এটা পেুরাপিুর ম ািজক। যাগী যটা করেছন সটা িতিন যাগশি েত দখাে ন, 
িজিনষটা একই। চােখর সে  য ব র স ক, আসেল ব র তা কান স ক হয় না, ব র য 
িতিবি ত আেলা তার সে  স ক াপন করেছ, িতিবি ত আেলা আর চ রু মেধ কার সংেযাগটা 
কেট িদেলই আর ব েক দখা যােব না। রাজধানী আসেছ, সামেন িদেয় আপিন এমন কায়দা কের 
একটা পদা লািগেয় িদেয়েছন য পদােক কউ দখেত পাে  না, ন থেক য িতিবি ত আেলা 
আসেছ সটােক িতহত কের দওয়া হেয়েছ। 
 

 এখােন বলেছন কায় প, কায় মােন শরীর। শরীর একটা আকার ধারণ কের আেছ, এই িবেশষ 
একিট আকােরর মেধ  ওই শরীেরর যত অ  আেছ সব অ েক আব  কের রাখা আেছ। ওই য আব  
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কের রাখা হেয়েছ, এখন এই আবে র উপর যিদ মনেক সংযম কেরন, সংযম মােন ধারণা, ধ ান ও 
সমািধ এই িতনেটেক একসােথ করেছন তখন কায় আর প আলাদা হেয় যাে । িক  এখােন মেনর 
িদক থেক আলাদা হেয় যাে । িচরিদেনর জ  য আপনার কায় আর পেক আলাদা কের দওয়া 
হেয়েছ তা নয়। আসেল আপনার শরীেরর অ েলা যমন িছল তমনই আেছ িক  ওই আকােরর মেধ  
আর আব  নই। তমিন শে র উপর সংযম করেল যার উে ে  শ টা রণ করা হেয়েছ সই 
একমা  নেত পােব, বাকীরা কউ নেত পারেব না। শ  কােন ধা া মারেল কােন একটা ক ন 
হয়, ওই ক নটা িগেয় মেন একটা অথ সিৃ  করেছ। যাগী শে র উপর সংযম কের শ  আর কােনর 
সংেযাগটাই কেট িদেয়েছন, যার ফেল শ টা থাকেব িক  বাকীেদর কােনর সে  যাগ হেব না। যার 
উে ে  বলা হেয়েছ সই ধ ু নেত পারেব।  
 

 তারপের কম িনেয় বলেছন। আমােদর কম িল ই ধরেণর – একটা হল এই শরীের িকছু কম 
এখন হে  আর িকছু কম ভিব েত হেব, যটা কমাশেয়র আেলাচনায় িব তৃ ভােব বলা হেয়েছ। 
এখােন এখন বলেছন – সাপ মং িন প ম  কম তৎসংযমাদ-পরা ানমিরে েভ া 
বা।।২৩।। আমােদর যত সং ার আেছ তার মেধ  িকছু সং ার আেছ য েলা িকছু ণ পেরই 
কাযকরী হেত যাে , যমন এখন য আবহাওয়া চলেছ তােত বঝুেত পারিছ সে েবলা আজেক খুব 
ঠা া পড়েব, এই ঠা ায় যিদ আিম সাবধান না থািক তাহেল আমার সিদ-কািশ লেগ যেত পাের। িক  
চার মাস পের িক রকম আবহাওয়া হেব, সই আবহাওয়ােত আমার শরীের িক ধরেণর িতি য়া হেব 
এই মু েত আমরা বলেত পারেবা না। িক  আবহাওয়ার গিত কৃিতও িঠক হেয় আেছ আর আমার 
সং ােরর ধরণটাও িঠক হেয় আেছ। যাগী যিদ এই েটার উপের সংযম েয়াগ করেত পােরন, েটা 
মােন যটা এ িুণ হেত যাে  আর িকছু িজিনষ যটা পের হেত যাে , তাহেল িতিন িনেজর বা 
অপেরর মৃতু র কথা জানেত পারেবন। কা   িদন, কটার সময়, এমন িক কত িমিনেটর সময় তারঁ বা 
অপেরর মৃতু  হেব বেল িদেত পােরন। এটা খুবই াভািবক, যখন কেমর সব খবর জেন যােব তখন 
সব িকছুই জানা হেয় যােব। য কম তারঁ দেহর অ -পরমাণুেক আলাদা কের দেব সই কমেক িতিন 
জেন নন, তােতই িতিন জেন জান অমুক িদন অমুক সময় আমার শরীর চেল যােব। ঠা েরর ও 
ামীজীর জেনর ে ই আমরা এই িজিনষ দেখিছ। অেনেক এটােক ই ামৃতু  বেলন, িক  যভােবই 

বিল না কন, যাগীর জানা আেছ অমুক িদন এই সময় এভােব আমার শরীর যােব। সটা যাগী িনেজ 
িঠক কের রেখেছন, নািক শরীরটা এভােব যাওয়ার জ  িঠক হেয় আেছ, এসব ব াপাের আমরা যাি  
না। মূল কথা হল িতিন জােনন অমুক িদন এই সময় আমার শরীর যাে । 
 

রামকৃ  িমশেন অেনক সাধরু জীবেনই এই ধরেণর চরু ঘটনা সা ী হেয় আেছ। বলঘিরয়া 
রামকৃ  িমশেন ামী িনেবদান জী খুব উ েকািটর সাধু িছেলন। িতিন যিদন মারা যােবন সিদন তারঁ 
কােছ অেনেক বেস আেছ, তারঁ এক ডা ার ছা ও বেস আেছ, িতিন বলেত লাগেলন ‘ শান, এবার 
িক  আিম আমার শরীর ত াগ করব’। সবাই ভাবেছ য মহারাজ এসব িক আেবাল-তােবাল কথা 
বলেছন! িক  িতিন এই কথা বেলই বেস পড়েলন আর সবাইেক বলেছন ‘এবার আমার াণবায়ু 
আমার পা ছেড় িদেয়েছ’। সবাই পা ছঁুেয় দেখ সিত ই পা ঠা া। তারপেরই বলেছন ‘এবার আমার 
াণশি  আে  আে  টেন িনি ’। পেুরা বণনা কের যাে ন, যন িনেজর মৃতু র ধারািববরণী িদে ন। 

‘এবার আমার কামের হাত িদেয় দেখা আমার কামরটা ঠা া। এবার আমার বেুক হাত িদেয় দেখা 
আমার বকুটাও ঠা া হেয় গেছ’। সবাই হাত িদেয় দেখ মরা মা েষর মত সিত ই ঠা া হেয় গেছ। 
একট ুপেরই বলেছন ‘এই এখন আিম সব ছেড় িদলাম’। বেলই িতিন মৃতু র কােল ঢেল পড়েলন। 
ডা ার তার িনেজর িৃতকথায় উে খ কেরেছন য ‘এই ঘটনা আমার চােখর সামেন ঘেটেছ, আিম 
আমার চাখেকও িব াস করেত পারিছলাম না’। 
 

 কাশী অৈ ত আ েম অ  এক মহারােজর একিট ঘটনা আমােদর অেনেকরই জানা আেছ। 
দখা যত রাজ ভার থেক সে  পয  একটা বািটেত উিন িকছু না িকছু একটা রা া করেছন আর 
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খাে ন। উিন য িক করেতন কউ বঝুেত পারেতা না। হঠাৎ একিদন সব মহারাজেদর ডেক বলেছন 
‘মহারাজরা সবাই ন, আপনারা সবাই স া আরিতর পের আমার ঘের একট ুআসেবন’। সাধরুা 
একট ুমেন মেন িবর  হল, সে  বলা জপধ ান না কের ওনার ঘের যেত হেব, িনেজও জপধ ান 
করেব না আমােদরও করেত দেব না। তখন মহারাজরা বলেলন ‘আজ তা একাদশী, আরিতর পর 
রামনাম আেছ’। ‘ও আ া, আ া, তেব রামনােমর পেরই আসেবন, আপনারা আসেবন িক  সবাই’। 
সবাই রামনােমর পর গেছন ওনার ঘের। উিন িবছানায় েয় পড়েলন, েয় পড়ার পর সবাইেক 
বলেলন ‘এবার আিম আমার শরীরটা ত াগ করব, আপনারা সবাই একট ুঠা েরর নাম ক ন’। উিনও 
েয় পড়েলন, আর মহারাজরা সবাই ‘হির ও ঁ রামকৃ ’ করেত আর  করেলন। ‘হির ও ঁ রামকৃ ’ 

করেত করেতই হঠাৎ একটা সময় তারঁ শরীরটা িনথর হেয় গল। সবাই বেুঝ িনেলন য িতিন শরীর 
ছেড় িদেয়েছন। এ ধরেণর অসংখ  ঘটনা যাঁেদর চােখর সামেন ঘেটেছ তাঁেদর মুেখই শানা। 

 

 রাজেযােগ যত িসি র কথা বলা আেছ এর একিটও কান কা িনক নয়, য ভােব সম  
িসি র বণনা করা হেয়েছ িঠক এই রকমই বা েব হেয় থােক। তারপের বলেছন – ম ািদষ ু
বলািন।।২৪।। এর আেগ আমােদর মানিবক মূল েবােধর য ণ িলর কথা বলা হেয়িছল, যমন 
ম ী, ক ণা, মুিদত, উেপ া ইত ািদ, এ েলার য কান একিটর উপর কউ যিদ সংযম কের তাহেল 
তার মেধ  সই েণর উৎকষতা চ  ভােব বেড় যােব। আমােদর দেশর ােম গে  সাধারণ 
গৃহবধেুদর বাইের থেক দখেল মেন হেব তােদর মেধ  তমন িকছু নই, িক  একটা িজিনষ মার ক 
ভােব সবার আেছ, সটা হল তােদর মাতৃ  ভাব। িক  বতমান যেুগ বশীর ভাগ গৃহবধরুা িনেজর 
স ানেদর উপেরই ধ ুমাতৃ  ভাবেক ধের রেখেছ। এই মাতৃ  ভােবর উপর কউ যিদ মনেক সংযম 
কের তাহেল তার মেধ  মাতৃ  ভাব চ  শি শালী হেয় যােব। চনা অেচনা য কউ তার কােছ 
দাড়ঁােলই মেন করেব আিম আমার মােয়র কােছই এেসিছ।  
 

ী ীমা দি েণ ের ঠা েরর কােছ আসার আেগ যা যা কেরেছন, যভােব জীবন যাপন 
কেরিছেলন তার অেনক িকছুই আমরা মােয়র জীবনীেত পাই। দি েণ ের ঠা েরর কােছ এেস ীমা 
যখন বসবাস করেছন তখন ঠা র চাইেছন ীমা যন ভার িতনেটর আেগই উেঠ পেড়ন, যার তার 
সে  যন মলােমশা না কেরন। ঠা র সই সময় ীমােক রীিতমত একটার পর একটা িনং িদেয় 
গেছন। ীমােক যিদ আমরা একজন পিব া সািধকা েপও দিখ তাহেল দখেত পাই য, 
ী ীমােয়রও য আধ াি ক যা া  হেয়িছল সটাও একটা জায়গা থেক  হেয় আে  আে  অ  

খােত চেল গেছ। মােয়র জীবনী পড়েত িগেয় িকছু খাপছাড়া ঘটনা পেড় বা েন আমরা ীমােয়র 
সাধনার এই প টােক হািরেয় ফিল বা বঝুেত পাির না। ভােলা কের িবে ষণ করেল দখা যােব 
তখনকার িদেনর সাধারণ নারীেদর মেধ  য িজিনষ েলা িছল, সই সাধারণ নারী লভ িকছু িকছু 
িজিনষ মােয়র মেধ ও পিরলি ত করা গেছ। যমন, ঠা েরর উপর অিধকার বাধ তারঁ িচরিদনই িছল। 
িক  ীমােয়র মেধ  যটা থম িদন থেকই িছল, যটা দি েণ ের আরও পিরপ তা পেয়েছ, তা হল 
মােয়র মাতৃ  ভাব। মাতৃভাব মােয়র ছাটেবলা থেকই িছল, আর আজীবন এই মাতৃভাব তারঁ মেধ  
পিরপণূ েপ সদা িবরাজমান থেক িগেয়িছল। ীমা য জপ-ধ ান তপ ািদ করেছন, এই তপ ার 
শি েকও িতিন মাতৃ  ভােবর উপর লািগেয় িদে ন, যার ফেল সাধারণ অব ায় মােয়রা যখন তার 
একিট িক িট স ােনর জননী হন, সখােন ীমা জগ ননী হেয় সবার মা হেয় গেলন। ভি র দিৃ েত 
আমরা বলেত পাির িতিন তা সা াৎ ব ে র ল ী, িতিন তা থম থেকই জগ ননী হেয় আেছন। 
সখােনও কউ ভলু িকছু বলেছ না, িঠকই বলেছ। িক  আমরা এখােন যােগর দিৃ েত দখিছ, যাগ 
তা ভগবানই মানেছ না, তাঁর আবার ল ী, তাঁর িত আবার ভি  কাথা থেক আসেব! িক  কান 
যাগীেক যিদ  করা হয় ীমা কন বলেছন িতিন আমজােদরও মা আবার ানী শরৎ 
মহারােজরও মা, তখন যাগী তােক এই সূ টা ধিরেয় দেবন, ম ািদষ ুবলািন। যােগর চি শ ন র 
সূ  ব াখ া কের িদে  মা জগ ননী কন। 
 



308 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

 ীমােয়র মেধ  য মাতৃ  ভাব, য সবা ভাব িছল এই ভােবর ব াপাের িতিন কখনই কা র 
সে  কান আেপাষ করেছন না, এমন িক ঠা রেকও দী  কে  িকছু বলেত ি ধা কেরছন না। নেরন, 
বাবরুাম মহারাজেদর খাওয়ার ব াপাের ঠা র ীমােক বলেছন অত বশী বশী খাওয়ােল ওেদর জপ-
ধ ান হেব িক কের! মা বলেছন ‘ স আিম দখেবা’। য কান নারী বা পু ষ যিদ তারঁ িনেজর সাধনার 
শি েক যখন মাতৃ  ভােবর উপর লািগেয় িদে ন িতিন িক  এখন জগ ননী হেয় যােবন, আর তােঁক 
আটকােনা যােব না। অেনক মহা া ও সা ীেদর আমরা জািন যােঁদর মেধ  এই মাতৃ  ভাব িছল। 
 

 অ  আেরকিটেত বলেছন – বেলষ ুহি বলাদীিন।।২৫।। হািতর উপর সংযম করেল হািতর 
মত বল শরীের এেস যােব। ামীজী এক জায়গায় বলেছন, আিম িসংেহর উপর ধ ান কির। ামীজী 
এই কথা মজা কের বেলেছন নািক সিত  সিত ই িতিন িসংেহর দেয়র উপর ধ ান করার কথা বলেছন 
আমােদর জানা নই। িক  ামী-িশ  সংবােদ ামীজী এই কথা বলেছন। আর সিত ই তা ামীজীর 
বদা বাণীর উপর য গজন তােতা িসংেহরই গজন। আসেল আমরা যার কথা সব সময় িচ া করব, 
যার স  করব তার ভাব আমােদর মেধ  চেল আসেব। আপিন যিদ িনেজেক বল মেন কেরন তাহেল 
ঘের কেয়কটা িসংেহর ছিব লািগেয় িদন, দখেবন িকছু িদেনর মেধ  আপনার বলতা দরূ হেয় ভতের 
একটা শি  এেস গেছ। সইজ  বািড়েত ঠা র দবতার ছিব লাগােত বলা হয়।  
 

তেব যাগীরা যখন য িজিনেষর উপর তারঁ সংযম লািগেয় দেবন সই িজিনেষর শি  তারঁ 
মেধ  চেল আসেব। াদেক যখন পাহাড় থেক ফেল দওয়া হে  তখন াদ আসেল তার মনেক 
বায়ুর উপের সংযম কের িদে ন তার ফেল তাঁর শরীরটা বায়ুর মত হা া হেয় যাে । বায়ুেক পাথেরর 
উপের ফেল িদেল িকছুই হেব না। তারপর ােদর উপের একটা পাথর ভাঙেত  কেরেছ, াদ 
তখন তাঁর শরীরেক ই ােতর মত কের িনেলন। ই ােতর ধম তাঁর শরীের এেস পড়ায় পাথর তাঁর 
উপের ভাঙেত গেল পাথরই েড়া হেয় যাে । যখন তাঁেক সমুে র মেধ  িনে প করা হল তখন 

াদ লঘুতার উপের সংযম কের নওয়ায় তাঁর শরীর হা া হেয় যাওয়ােত সমুে র জেল ডুেব না িগেয় 
ভেস রইেলন। মীরাবাঈেয়র জীবেনও এই ধরেণর ঘটনা দখা যায়। মীরাবাঈর জীবননােশর জ  
রাণাজী িবষ পািঠেয়েছ। মীরাবাঈ সই িবষ পান কের িনেলন, অথচ তারঁ িকছুই হল না। কন? তখন 
িতিন সবব াপী য জীবনীশি  সম  াণীর মেধ  ওেতা েতা হেয় রেয়েছ সই জীবনীশি র উপের 
সংযম কেরিছেলন বেল তারঁ মৃতু  হল না।  
 

 তারপের বলেছন – বৃ ােলাক াসাৎ সূ ব বিহতিব কৃ ান  ।।২৬।। েত ক 
িজিনেষর একটা িনজ  আেলা থােক। ওই আেলার উপর যাগীরা যখন সংযম কেরন তখন সই 
িজিনেষর গঠণটা িতিন জেন যান। আমােদর সবারই দেয়র ভতের একিট জ ািত আেছ। অেনক িদন 
সাধনা করেল দেয়র এই জ ািতেক দখা যায়। অেনেক এেস বেলন ধ ােন আমার জ ািতদশন হয়, 
তখন িতিন এই জ ািতর কথাই বলেছন। দেয়র মেধ  য জ ািত আেছ, তার উপর যিদ কউ সংযম 
কেরন তখন দিৃ  পেথর সম  আবরণ অপসািরত হেয় যায়। ঘেরর মেধ  আমার দিৃ  ঘেরর দওয়ােল 
আটেক যাে । এই দওয়াল আসেল কতক িল অণু ছাড়া আর িকছুই নয়, আর আেলা তাও কতক িল 
অণুর সংিম ণ। এখন আিম যা িকছু দখেত পাি  মােন আমার চােখর অণু িল সই ব র অণু িলেক 
হণ করেছ – এই ই অণুর মধ বতী জায়গােত আেরা িকছু অণু আসেছ যাে , য েলা এই 
দওয়াল, টিবল, চয়ার ইত ািদর মাধ েম দিৃ র মাঝখােন বাধা তরী করেছ। িক  অ ের য জ ািত 
রেয়েছ তার উপের মনেক সংযম করেল এই বাধা িল অপসািরত হেয় যায়, তখন লূ চােখর দিৃ  
সম  বাধা িলেক ভদ কের চেল যােব।  
 

 তারপর বলেছন – ভবুন ানং সেূয সংযমাৎ।।২৭।। যিদ কউ সেূযর উপর মনেক সংযম 
করেত পাের তাহেল স পিৃথবীর সম  ান লাভ কের নেব, এই জগৎটা িক, এই জগৎ িক ভােব 
কাজ কের, এই ান িল তখন তার মেধ  এেস যােব। এই সূ টা একিট খুব মজার সূ । ীক 
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দাশিনকেদর মেধ  যারঁা গিণত  িছেলন তারঁা হ ন ে র ব াপাের অেনক িকছু আিব ার কেরিছেলন, 
যমন পিৃথবীর ব া   কত, তার পিরিধ কত, গিণেতর অেনক জিটল িনয়েমর সাহােয  এনারা এ েলােক 
আিব ার কেরিছেলন। আরও আ েযর ব াপার হল আজ থেক ায় আড়াই হাজার বছর আেগ এই 
তথ িল এনারা আিব ার কের িদেয়িছেলন। এখন িব ানীরা িহসাব কের দখেছন তখনকার িদেনর 
অিত সাধারণ যে র সাহােয  য িহসাব ীক দেশর গিণত রা িদেয় গেছন সই িহসাব তারঁা 
এেকবাের িঠক িঠক মেপিছেলন। এর মেধ  আ য যটা হল, এই তথ  আিব াের য ধরেণর গিণেতর 
ফমুলা ওনারা ব বহার কেরিছেলন, সই গিণেতর ফমুলা আজও সবাই িবিভ  ে  ব বহার করেছন, 
গিণেতর ধরণ আজও পা ায়িন। এখান থেক বেস বেস তারঁা চ মার িক ব াস, িক পিরিধ, চ মা 
পিৃথবী থেক কত দেূর অবি ত স েলাও সিঠক ভােব বেল িদেয়িছেলন। এখান থেক সযূ কত দরূ, 
তার সােথ সেূযর আয়তন তার পিরিধ কত সটাও বেল িদেয়িছেলন। এ েলা সব ীক গিণত রা 
ী পবূ পাচঁশ বছর আেগ বার কেরিছেলন। ইদািনং িব ানীরা আধিুনক য পািতর সাহায  িনেয় য 

তথ  িদে ন তার সােথ ীক গিণত েদর দওয়া তেথ র খুব একটা ফারাক নই। অথচ তারঁা এ েলা 
অিত সাধারণ প িতর জ ািমিতক িহসােবর ারা বার কেরেছন। আকােশ চােঁদর িদেক িনেজর আঙলুেক 
এিগেয় িদে ন। তারপর দখেছন তার আঙেুলর য নখ তাই িদেয় পেুরা চাদঁেক ঢেক দওয়া যাে । 
এরপর চাখ থেক নখ পয  একটা জ ািমিতক লাইন টেন িদেলন। চাখ থেক আঙলু কতটা দরূে র 
সটা মেপ িনেলন। এই জ ািমিতেক আধার কের সাজা একটা জ ািমিতক ডায়া াম বািনেয় িদেয় 
িহেসব করেছন, এভােব যিদ একটা লাইন নীচ িদেয় টানা হয় তার সােথ উপর িদেয় একটা লাইন টানা 
হয়, এবার পছেন চাদঁ আেছ, এতটা আকােরর একটা িজিনষ রাখেল চাদঁ পেুরা ঢাকা হেয় গল। 
এরপর এই লাইন কতটা ল া, এখান থেক য িজিনেষর ারা চাদঁ পেুরা ঢাকা পেড় গেছ সই 
িজিনষটা কত দরূে  আেছ, এই কিট িহসােবর উপের সাধারণ জ ািমিতক ফমুলা লািগেয় িদেয় বার 
কের িদে ন চােঁদর আয়তন কত, এখান থেক কত দেূর আেছ। ভাবেলও আ য লােগ, মি ে র কী 
অসাধারণ মতা িছল তােঁদর।  
 

 তখনকার িদেন েটা মত িছল। একটা মেত পিৃথবীই িছল সব িকছুর ক । তােঁদর এই 
মতেক িব াস করার অেনক কারণও িছল। িকছু গিণত েদর মত িছল সযূই সব িকছুর ক । িক  এই 
মেতর িব ে  সই সময় এমন িকছু  তালা হেয়িছল য, যার উ র ওনারা িদেত পােরনিন। অব  
ইদািনং কােল িব ােনর উ িতর সােথ সােথ সই উ র এেস গেছ। িক  সযূ য সব িকছুর পছেন 
একটা পণূ ভিূমকা পালন কের সটা ওনারাও জানেতন। মজার ব াপার হল, ীক গিণত রা, 
যারঁা পেুরা পা াত  িব ান জগতেক ভািবত কের ফেলিছেলন, তােঁদর কােছ একটাই ব াপার িছল 
তা হল বাইেরর জগেতর সব িকছুেক তিুম িহসাব করেত থােকা, এর জ  তিুম িজওেমি র ফরমুলা 
লাগাও, ি েগােনেমি র ফরমুলা লাগাও, িফিজ েক লাগাও আর জগেতর সব তথ েক জানেত থােকা। 
অ  িদেক ভারেতর ঋিষরা এটােক ভতেরর িদেক িনেয় চেল গেলন। ভতেরর িদেক িনেয় িক 
বলেলন? ভবুন ানং সেূয সংযমাৎ, এই য পেুরা ভবুন, য সৗরম ল এর স ণূ ান যিদ তিুম পেত 
চাও তাহেল সেূযর উপর সংযম লাগাও, সেূযর উপর িচ া করেত থােকা তােতই তিুম সৗরম েলর সব 
রহ  জেন যােব। এনারা জােনন জানার জ  সেূযর উপেরই সংযম লাগােত হেব। সংযম লাগােনা 
মােনই আপনােক ধারণা, ধ ান ও সমািধ করেত হেব। ধারণা, ধ ান ও সমািধ মােনই আপনােক যম, 
িনয়ম, আসনািদ কের কের এিদেক অ সর হেত হেব। তার মােন, আপিন যিদ জ ািতিবদ াও পড়েত 
চান, িফিজ ও যিদ জানেত চান তােতও আপনােক তপ া করেত হেব, জপ-ধ ান করেত হেব। িক  
Greek method of science আর Indian method of science এখােন এেস েটা আলাদা 
হেয় যায়। যার জ  আমােদর যত গিণত , জ ািতিব ানী িছেলন, আযভ , ভা র এনারা সবাই উঁচু 
দেরর সাধক িছেলন। তারঁাও গিণেতর চচা কেরেছন িক  ওনারা যােগর মৗিলক নীিতেক অবল ন 
কের চেলিছেলন। ওনােদর ব ব  হল, একটা একটা কের তিুম কত উ র বার করেব, তার থেক 
একবােরই সব বার কের নাও। একবাের কীভােব বার করেব? ভবুন ানং সেূয সংযমাৎ।    
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সই রকম চে  তারাবু হ ান  ।।২৮।। চে র উপের সংযম করেল সম  তার ম েলর 
ান এেস যােব।  

 

তারপর বলেছন – েব ত গিত ান  ।।২৯।। ব তারােত মনেক সংযম করেল ন ে র 
গিত পেথর ান লাভ হেয় যােব। অেনক ধেম, িবেশষ কের ইসলাম ধেম িব াস কের আকাশ একিট 
ি র ব  আর তােত ন  তারা িল টিুন বাে র মত একই জায়গােত ি র ভােব ঝলুেছ, এেদর মেত সব 
ন ই ি র, fixed। িক  িব ান সব সময় এর িবপরীত কথা বলেছ। িব ান বলেছ এই িব াে  
কান িকছুই ি র নই, সব িকছুরই একটা িনজ  গিত রেয়েছ। আর এটাই আ েযর িবষয় য 
পত িলও িঠক এই একই কথা বলেছন েব ত গিত ান  । তারা িল য সের সের যাে , তােদর 
য একটা িনিদ  গিতপথ আেছ, বতারােত মন সংযম করেত পারেল সই গিতপেথর ান লাভ হেয় 
যােব। ভারেত যাঁরা জ ািতিব ানী িছেলন, আযভ , ভা রািদেদর গািণিতক ানও িছল আবার এই 
যৗিগক শি ও তাঁেদর মেধ  িছল। আেগকার িদেনর গিণত েদর কােছ একটা সম া িছল। ওনারা 
দখেছন িতিদন সযূ উদয় হে  আর অ  যাে । তার িঠক পছেন আবার তারা েলাও উদয় হেয় 
অ  যাে । ওনােদর ধারণা িছল আমরা হলাম ক  আর বািক সব দি ণ করেছ, সযূও ঘুরেছ, 
তারাও ঘুরেছ। এই ধারণাটােক পা ােত, িবেশষ কের গ ািলিলও যখন তারঁ আিব ােরর কথা বলেলন 
তখন তােঁদরেক অেনক কাঠখড় পাড়ােত হেয়িছল। িফিজে ও অেনক কাঠখড় পাড়ােত হেয়েছ। তেব 
সিত  কথা বলেত িক, িব ােনও বলা যায় না পৃিথবী ঘুরেছ নািক সযূ ঘুরেছ। এ েলা এক একটা 
মেডল। কারণ িনউটেনর য িফিজ  সটােক মেন চলেল বলেত হয় সযূ ি র আর পিৃথবী ঘুরেছ, এই 
মত মেন িনেল সব িকছুর ব াখ া সহেজ িদেয় দওয়া যায়। আর যিদ মেন কির পিৃথবী ি র বািক সব 
িকছু ঘুরেছ তখন গািণিতক ফরমুলার অেনক িহসাবই িমলেব না, যার সমাধান কান িদনই করা যায় 
না। সইজ  এ েলা এক একটা মেডল বলা হয়। আপিন যিদ মেন কেরন পিৃথবী ি র আর বািক সব 
িকছু ঘুরেছ, তােত কান দাষ নই িক  তােত জ ািমিত, িফিজ  ও গিণেতর িদেক থেক অেনক িকছু 
জিটলতার সিৃ  হেয় যােব। সইজ  এই মেডলেক িব ানীরা হণ করেত চান না।   
 

 তারপর বলেছন নািভচে  কায়বু হ- ান  ।।৩০।। নািভচে  যিদ মনেক সংযম করা হয় 
তাহেল তার শরীেরর গঠন আর তার কাযাবলীর ান এেস যােব।  
 

ক েপ ৎুিপপাসািনবিৃ ঃ।।৩১।। কে  মনেক সংযম করেল ধুা, িপপাসার উপর পেুরা 
িনয় ণ শি  এেস যােব। ধুা, িপপাসার উপর িনয় ণ শি  এেস গেল তখন আর শরীর র ার জ  
খাওয়া, পানািদ করার দরকার হেব না।  

 

তারপর বলেছন – মনাড াং য  ।।৩২।। ম নােম আমােদর শরীের একটা িবেশষ 
নািড় আেছ, বলেছন – যিদ ম নািড়র উপর মনেক সংযম করা হয় শরীরটা ি র হেয় যােব, শরীরেক 
অকারেণ নড়াচড়ার কান েয়াজনই আর হেব না। ধ ান অ শীলেনর ে  এই িসি  আমােদর খুব 
সাহায  কের।  

 

আর মধূেজ ািতিষ িস দশন  ।।৩৩।। মি ে র জ ািতর উপের যিদ কউ সংযম কেরন 
তখন িতিন, যাঁরা িস পু ষ অথচ সূ  শরীের আেছন, তাঁেদর দশন করেত পারেবন। 
 

 তারপের খুব পণূ একিট সেূ  বলেছন – ািতভা া সব  ।।৩৪।। ামীজীর ভাষায় 
ািতভা হল spontaneous enlightenment, এই ধরেণর উ  িতভা-শি  একমা  পিব তা 
থেকই আসেত পাের। শরীর, মন এেকবাের পিব  হেয় গেছ – এই অব ােক বলা হে  ািতভা। য 
মা ষ খুব পিব  জীবন-যাপন করেছন, আর ওই পিব তার দ ণ তারঁ ঈ র দশন হেয় গেছ বা 
ঈ েরর ান লাভ হেয় গেছ, এটােকই বলেছন ািতভা। আমরা যখন বিল লখার িতভা বা কােব র 
িতভা, একই িজিনষ। অথাৎ যারঁ সািহত  রচনার িতভা আেছ, তার মােন তারঁ ওই িজিনেষর ান 
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এেস গেছ। বাংলায় একটা বাদ আেছ, িতভা যােক শ কের তােক িদেয় অেনক িকছু কিরেয় 
নয়। িতভা হল ান, ােনর আেলা। এই ািতভার জ  িক হয়, এই য এত ণ যত রকেমর িসি র 
কথা বলা হেয়েছ, পিব তার জ  এর সব কিট িসি  াভািবক ভােবই চেল আেস। ামীজী পিব তার 
ারা ল  ােনর কথা বলেছন, তার মােন চিরে  একটা সাংঘািতক পিব তা এেস গেছ, এই পিব তা 
থেকই ান লাভ হেয় যাে । এখােন এই ান িক  আ ােনর কথাই বলা হে । কা র যিদ 
ািতভা লাভ হয় অথাৎ শরীর মেনর পিব তা এমন পযােয় চেল যােব য তখন আর এই ধরেণর যত 

রকম অভ ােসর কথা বলা হেয়েছ তার িকছুই করার েয়াজন হেব না, যত রকম িসি র কথা বলা 
হেয়েছ সব িসি  এই আ ান হেয় গেল এেস যােব। ঠা েরর এই ধরেণর সব িসি  িছল, িক  িতিন 
কান িদনই এটা-ওটার ওপের কান ধরেণর সংযমািদর েয়াগ কেরনিন, িক  যেহত ুিতিন পিব তার 
পরাকা া িছেলন সইেহত ুসব কটা িসি ই তারঁ মেধ  াভািবক ভােবই িবদ মান িছল।   
 

 এরপের বলেছন – দেয় িচ সি ৎ।।৩৫।। যিদ কউ দেয় সংযম কেরন তাহেল কার 
মেন িক হে  সব জানেত পারেবন। এর আেগর একটা সেূ  বেলিছেলন কা র শরীেরর গঠেনর উপর 
সংযম করেল তার মেনর গঠনটা জানা যায়। আর এই সেূ  বলেছন যিদ দেয় সংযম করা হয়, 
এখােন যিদও পির ার কের বলা নই য িনেজর দেয় না অপেরর দেয় সংযম করেত হেব, িক  
িনেজর দেয়র উপেরই সংযম করেত হেব। িনেজর দেয় যিদ সংযম করা হয় তাহেল অপেরর মেন 
িক হে  স েলা পেড় নওয়া যায়। ঠা র বলেছন ‘ কান লাকেক দখেল, কােঁচর আলমািরর ভতের 
সব িজিনষ যমন পির ার দখা যায়, সই রকম তার মেনর ভতেরর সব িকছু  দখেত পাই’। 
 

 স পু ষেয়ারত াসংকীণেয়াঃ ত য়িবেশষা  ।  
ভাগঃ পরাথ াদ াথসংযমাৎ পু ষ ান  ।।৩৬।।  

 

সূ িট যিদও অেনক বড় িক  এর অথ অত  সাধারণ। এই সেূ র শষ অংেশ বলেছন 
াথসংযমাৎ পু ষ ান  , এত বড় সেূ র মেধ  এর একটাই কােজর শ  হল ‘ াথ’। বলেছন যখন 
াথ-বিু েত িতিবি ত পু েষর উপর সংযম করেব তখন পু েষর ান হয়। থম অব ায় আমােদর 

বুি , িচ , মন, অহ ার সব িমেল িমেশ একাকার হেয় থােক। তারপর সাধনা কের কের আপনার 
বিু েক এেকবাের পির ার কের িদেয়েছন, মন আপনার ঝকঝেক হেয় গেছ। এটােক বলেছন াথ, 
এই াথ মােন আ েকি ত। আপনার মন আর অ  কান িদেক যাে  না, এখন মন মােন মন। 
ােমর রা া িদেয় যেত যেত দখেছন রা ায় বােঁশর উপর একটা লাল কাপড় ঝলুেছ। লাল কাপড় 

মােন ইি ত িদে  সামেন কান িবপদ আেছ। িক  এমনও হেত পাের কা র লাল জামা িছেড় ওখােন 
লেগ আেছ। আবার হ মানজীর মি ের লাল পতাকা টাঙােনা থােক। লাল দেখ আপিন কন িবপদ 
দখেছন? কারণ সব সময় লাল মােনই িবপ নক িকছু ভেব ভেব মেন একটা দৃঢ় ধারণা হেয় গেছ 
য লাল মােনই িবপদ। লাল আমােদর কােছ িবপ নক িক  হ মানজীর ভে র কােছ লাল ভ। এই 
ভােব জগেত আমরা যা িকছু দখিছ সবই একটা রিঙন মন িনেয়ই দিখ, রিঙন মন মােন সখােন াথ 
নই, মন পরাথ অথাৎ অপেরর সােথ জিড়েয় আেছ। এবার সাধনা কের কের মেনর রঙ েলােক যিদ 
সিরেয় দওয়া হয় তখন লাল রঙ মােন লাল রঙ, লাল না ভি র িচ , না কান িবপেদর িচ । তার 
মােন মন আপনার এখন পির ার হেয় গেছ। এরপর আপনার মন যিদ কান িকছুর সে  না জড়ায়, 
তখন আপিন িনেজ ছাড়া মেনর কােছ আর িকছু নই, ধ ু িনেজ মােন াথ। এবার িনেজর এই  
মেনর উপর যিদ সংযম করা হয় তাহেল আপনার পু েষর ান মােন আ ান হেয় যােব। তাহেল 
আ ান কখন হেব? থম িনেজর মনেক এেকবাের  পিব  করেত হেব।  পিব  কের কের 
মনেক পরাথ থেক এেকবাের াথ অব ায় িনেয় যেত হেব। াথ মােন যখােন মেন অ  কান 
ধরেণর রঙ নই,  মনই তখন একমা  আেছ। মন পু ষ বা আ ার আেলােতই আেলািকত হয়। 
মেনর িনজ  কান আেলা নই। িক  মন সব সময় িনেজর ইি েয়র সে , ইি েয়র িবষেয়র সে  
জিড়েয় আেছ, মেনর এই পরাথ অব া থেক মনেক সিরেয় পেুরা াথ অব ায় দাড়ঁ করােত হেব। মন 
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এবার িনেজ ছাড়া আর িকছু নই। তখন স কােক আর দখেব? তখন স িনেজেক অথাৎ পু ষ ছাড়া 
আর কাউেক দখেব না।  
 

বিু র আেরকিট নাম স , যার মেধ  আমােদর ভ অ ভ সব কম িমেল িমেশ আেছ। স  
পু ষ কৃিতর এলাকার সে  িনেজেক জিড়েয় রেখেছন। পু ষ ছাড়া আর কা র মেধ  চত  নই, 
তাই িচ া একমা  পু ষই করেত পােরন। সাধনা কের কের মনেক যখন এেকবাের পিব  কের 
িনেয়েছ, তখন এই পিব  মন াথ অব ায় চেল যায়। স  থেক ােথ চেল এল। সে  ভ অ ভ সব 
িমেল িমেশ আেছ িক  ােথ ধ ু ভই আেছ, তখন তার পু েষর ান হয়। তখন আর িকছু নই  
আেলাই তখন দখেছ। এর আেগ পয  যত িসি র কথা বলা হল, সব িসি ই এই াথ হেয় গেল 
চেল আেস।  

 

তারপেরই বলেছন ততঃ ািতভ াবণেবদনাদশা াদবাতা জায়ে ।।৩৭।। পু েষর ান 
হেয় গেল ািতভা হেয় যায়, এর আেগ য িতভার কথা বলা হেয়েছ। এই ািতভা থেকই ইি েয়র 
যত রকেমর কাজ হয় বণ, শ, দশন, াদ ও াণ সেবর ান হেয় যায়। 
 

 এত ণ অেনক রকেমর িসি র কথা বলার পর বলেছন এই িজিনষ িলেক জাগিতক অেথ িসি  
বলা হয় িক  িনবীজ সমািধর জ  এ েলাই আবার চ  িতব কতা সিৃ  কের। সইজ  এই সেূ  
যাগীেক সতক করা হে  – ত সমাধাবপুসগা বু ােন িস য়ঃ।।৩৮।। যখন সাধনা করেত 
করেত এই িসি  েলা আসেত থােক তখন বঝুেত হেব যাগীেক মহামায়া মােন কৃিত ফােঁদ ফলেত 
চাইেছন। মেনর মেধ  যিদ মান-যেশর বাসনা থােক, জাগিতক ভােগর আকা া জেগ ওেঠ তখন এই 
ধরেণর িসি র আবেতর মেধ ই ঘুরপাক খেত থাকেব। িসি র মােহর মেধ  একবার পেড় গেল 
বিরেয় আসা খুব ঃসাধ  হয়, যার ফেল যােগর ল টাও হািরেয় যায়, িনবীজ সমািধর িদেক আর 
এেগােত পারেব না। তাহেল এত িসি র কথা বলার কী দরকার িছল? না দরকার অব ই আেছ, 
এখােন আমােদর বাঝােনার জ  বলা হল, সাধনা করেত করেত যাগীর িক িক ধরেণর মতা আেস। 
মতা যিদ এেসও যায় তাহেলও যাগীেক আে  কের সই মতা থেক সের এেস লে র িদেক 

এিগেয় যেত হেব। ামীজী বলেছন, যখন এই িবচারটা এেস যায় আমার মন আর বািক সব িকছু 
আলাদা এরপর আপিন মেনর উপর যখন সংযম করেছন তখন আসেব ািতভা। যিদ সাধেকর মেধ  
ািতভার কাশ হয়, সই চরম ান যা িকনা পিব তা থেকই আেস, য ােনর ারা পু ষ আর 
কৃিতেক আলাদা দখেত পারেছ, তখন সই অব াই সব থেক উ  অব া, এই অব াই সাধকেক 

মুি র িদেক িনেয় যােব, এত ণ যত িকছু িসি র কথা বলা হল এ েলা সবই যাগিব । অব  
সাধারণ মা েষর কােছ এই িসি েলাই িবরাট লাভনীয় শি । 
 

 কান বা া ছেলর হােত যিদ একটা খলনা ব ক ধিরেয় দওয়া হয়, স তখন চািরিদেক 
সবাইেক িল ছুেড় বড়ােব। একজন স াসবাদীর হােত একটা সিত কােরর এেক-৪৭ িদেয় িদন, তখন 
েযাগ পেলই স ওই ব ক িদেয় িনরীহ মা ষেক িল কের মারেত থাকেব। আবার িমিলটাির সিনক 

বা কমাে ার হােত কত রকম আধিুনক আে য়া  থােক িক  অ  হােত িনেয় তারা এ েলার কানটাই 
করেব না। যারা জুেডা, ক ারােট িশখেছ, বলা হয় িশ েণর ারা ওেদর যমন যমন জুেডা ক ারােটর 
মতা আেস তমন তমন তােদর মেধ  আ িনয় েণর মতাও এেস যায়। মতার সােথ সােথ যিদ 

িডিসি ন না আেস তা হেল িবপযয় য কান মু েত নেম আসেব। আজ দেশর এই রব ার মূেল 
এিট একিট অ তম কারণ, রাজনীিতই বলনু আর শাসেনর ে ই বলনু সবার হােত চুর মতা 
এেস গেছ িক  কা র মেধ ই কান ইি েয়র সংযম, আ িনয় েণর মতা নই, যার ফেল চািরিদেক 
ঘুষ আর নীিতেত ছেয় গেছ। যাগী অেনক িদন কেঠার ভােব যাগ সাধনা কের কের তারঁ মেধ  য 
যাগ িসি  আেস স েলােক িতিন ব বহার তা দেূরর কথা ওিদেক তাকােতও যােবন না। িক  সাধনা 
না কের আচমকা যিদ িকছু মতা এেস যায়? বা া ছেল খলনা ব ক পেয় গেল যমন নেচ 
বড়ায় সই রকম নেচ বড়ােব। 
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 পত িল এবার একটা অ তু িসি র কথা বলেছন – ব কারণৈশিথল াৎ চারসংেবদনা  
িচ  পরশরীরােবশঃ।।৩৯।। এই য পু ষ, পু ষ মােন আ া, িচে র সে  য একেজাট হেয় 
ব েন পেড়িছল, এই ব নটা এখন িশিথল হেয় গেছ। ব নটা িশিথল হওয়ােত পু ষ এখন িচে র 
সে  একেজাট হওয়া থেক মু  হেয় গেছ। একটা পািখ এত িদন একটা খাচঁােত আব  িছল, তােক 
এখন ছেড় দওয়ােত পািখটা এখন মু  হেয় যখােন খুিশ উেড় বড়ােব। এমিনেত লূ শরীেরর সে  
য ব ন সই ব ন মৃতু র সময় আলাদা হেয় যায়, িক  জীিবত অব ায় পু েষর শরীেরর সে  ব ন 
রেয়েছ িঠকই িক  স িচে র সে  তার ব নটা খুেল িদেয় িচ  থেক আলাদা হেয় যেত পাের। এই 
য িচ  থেক পু ষ আলাদা হেয় গল, এবার এবার এই আলাদা হেয় যাওয়ার জ  পু ষ ইে  
করেল পরশরীরােবশঃ, অপেরর শরীের েবশ কের যেত পাের। সাধারণতঃ জীিবত শরীের ঢুকেব না, 
িক  কান মৃত শরীের ঢুেক যেত পাের। কািহনী েপ আমরা শ রাচােযর জীবেনই এই মতার 
েয়াগ দখেত পাই। ম ন িমে র ীেক নারী-পু েষর স েকর িবষেয় ে র উ র দবার জ  

শ রাচায রাজার মৃত শরীেরর েবশ কের এই িবষেয়র ান লাভ কের আবার িনজ শরীের েবশ 
কের উ র িদেত চেল গেলন। এ েলােক যিদও কািহনী েপ দখা হয়, িক  ত ািদর কািহনীেত এই 
ধরেণর ঘটনা অেনক পাওয়া যায়। মড়া শরীের ঢুেক িগেয় অেনক িকছু করেছ ইত ািদ নানা রকেমর 
কািহনী পাওয়া যায়।  
 

এখােন বলেছন পু ষ আর কৃিত আলাদা হেয় যাওয়ার পর পু ষ এখন য শরীের আেছ সই 
শরীের যত নািড় আেছ তার ান পু েষর হেয় গেছ, এখন স য কান শরীেরর মেধ  েবশ কের 
যেত পারেব। ধ ু য মা েষর শরীেরই ঢুেক যােবন তা নয়, িতিন চাইেল পািখ বা য কান প র 
শরীেররও েবশ কের যেত পারেবন। পু ষ আর কৃিত আলাদা এই বাধটা তারঁ হেয় যাওয়ার ফেল 
শি  অেনক বেড় গেছ, িক  এখনও িসি  লাভ হয়িন। কারণ যত ণ িস াইেয়র কথা আসেব 
তত ণ িতিন স াত সমািধর এলাকােতই পেড় আেছন। তাই অেনক সময় িনিবে  আর িনঝ াট 
ভােব সাধনা করার জ  হয়েতা কান িসংেহর শরীের ঢুেক িগেয় একটা হার মেধ  আ য় কের চরম 
িসি  লােভর জ  সাধনা চািলেয় যেত থাকেবন। িসংেহর ভেয় তাঁর কােছ আর কউ িবর  করেত 
আসেব না, শাি েত িনেজর ধ ােন ডুেব থাকেবন। হয়েতা বা কান পাথেরর মেধ  ঢুেক গেলন, এরপর 
রাদ, বিৃ , ঝড়, খাওয়া-দাওয়া এ েলা িনেয় কান সম ায় পড়েত হেব না। ধ ান করার জ  যাগী 
অেনক সময় এই ধরেণর অেনক িকছুর আ য় িনেয় নন। িচ  িক  তারঁ থাকেছ, কারণ িচ  না 
থাকেল তপ াই করেত পারেবন না। ভাগবেত যমলাজুেনর কািহনীেত নল ও বর জন যবুক য  
অিভশ  হেয় েটা অজুন বৃ েক আ য় কের তপ া কের গেছন। সইজ  িহ রা চ   কের কান 
গাছ কাটেত, অকারেণ কান প র হািন করেত চায় না। কারণ আমরা জািননা কান গােছ বা কান 
প র শরীের কান যাগী আ য় কের তপ া করেছন। খুব দরকার না থাকেল অযথা কান গাছ কাটা, 
অেহতকু প েক আঘাত করা বা বধ করা িহ  ধেম িনেষধ। এখন দেশ রল চালােত হেব, রেল 
চালােত রললাইেন ীপার চাই, ীপােরর জ  গাছ কাটেত হেব। ীপারেক পাথেরর উপর বসােত 
হেব, অত পাথেরর জ  পাহাড় ংস করেত হেব। আধিুনক যেুগর উ িতর সােথ সােথ এ েলা করেত 
হেব, তাই িহ েদর এই ধারণােক এখন আর িঠক িঠক পালন করা যায় না। স যাই হাক, যাগশাে  
বলেছ, পু ষ যিদ িচ  থেক িনেজেক ব ন মু  করেত পাের তাহেল অপর য কান শরীের েবশ 
করার মতা তার চেল আেস। ঠা র নেরনেক বলেছন – আমার শি  তার শরীর িদেয় কাজ করেব। 
তারঁ শি টা কাজ করেব মােন, ঠা েরর শি টা নেরেনর শরীের েবশ করেব।  চত  কান কম 
করেত পাের না,  চত েক যিদ কান কাজ করেত হয় তােক িকছুর মাধ েম কাজ করেত হয়।  
চত ,  মনেক কাজ করেত হেল একটা মাধ ম দরকার, তাই স য কান একটা শরীরেক আ য় 
কের িনেয় কাজ কের।  
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 তারপের বলেছন উদানজয়া ল-প -ক টকািদষস  উৎ াি ।।৪০।। এবার আমােদর 
পাচঁিট াণেক িনেয় বলেছন। থেম বলেছন, উদান বায়ুেক যিদ সংযেমর ারা জয় কের নওয়া যায় 
তাহেল স এমন হা া হেয় যােব য অিত সহেজ জেলর উপর িদেয় বা কাটঁার উপর িদেয় হঁেট চেল 
যােব। এক একটা িজিনষেক জয় কের িনেল এক একটা িজিনেষর উপর আপনার িনয় ণ মতা চেল 
আসেব। আমােদর শরীেরর পাচঁ রকম বায়ু কাজ কের – াণ, অপান, সমান, ব ান ও উদান। এখােন 
ােণর েটা বায়ু উদান আর সমানা বায়ুেক িনেয় বলেছন। বলা হয় এই উদান বায়ু মা েষর গলার 

মেধ  থােক। মা েষর াণ যখন বিরেয় যায় তখন এই উদান বায়ুেক আ য় কেরই াণ বিরেয় যায়।  
 

 এরপর বলেছন – সমানজয়াৎ লন  ।।৪১।। আমরা যা িকছু খাওয়া-দাওয়া করিছ, পান 
করিছ এ েলােক শরীর েষ নয়। পাচঁ রকম ােণর মেধ  সমােনর কাজ হল আমােদর ভু  খাদ  ও 
পানীয়েক েষ নওয়া। বােয়ালিজর িনয়েম আমরা জািন, আমােদর ভু  খাদ িলেক শরীেরর পাক িল 
েষ নয়। আমােদর ঋিষরা যখন এত িকছুই জানেতন তখন তারঁা িক এটা জানেতন না য আমােদর 

পাক িলেত সব ভু  খাদ ব  হজম হয়! তার সােথ তারঁা এটাও জানেতন সবার হজেমর মতা সমান 
নয়। একজেনর হজম শি  অ  জেনর হজম শি র মেধ  তারতম  হেবই। তারঁা এও দখেলন াণ 
বায়ুেত যােদর িট থােক তােদর হজেমর শি  কম হেব। াণ িদেয়ই আমােদর শরীেরর সব কাজ 
চেল। িব ােন আজ কত রকম কথা বলা হেয় থােক, এ িসড হে , পেট গ াস হে  আর তার জ  
হজম ি য়া িব  হে । িক  ঋিষরা একটা কথাই বেল িদেলন সমান নােম য াণবায়ু আেছ, এই 
াণবায়ু আমরা যা খাওয়া-দাওয়া করিছ সব িকছুেক েষ শরীেরর কােজ লািগেয় দয়। সমান বায়ু যিদ 
গালমাল থােক তাহেল হজেমও গালমাল হেব, অব  য কান বায়ু গালমাল হেল শরীর িঠক থাকেব 
না। আপিন বলেত পােরন একট ুএ নজাই   খেয় িনেলই তা সব হজম হেয় যােব। াঁ, এ নজাইম 
খেল সমান বায়ুেক িঠক কের দেব বেল হজম ি য়া াভািবক ভােব চলেত থাকেব। যমন াণ 
বায়ু, আমরা য িনঃ াস- ােসর মাধ েম য াণ শি  িনি  সটা বাতােসর মাধ েমই িনি । িক  
আমােদর ফসুফলু যিদ বল থােক তাহেল াণশি  কাজ করেব না, ফসুফেুসর বলতা িঠক করার 
জ  ওষধু খেত হেব। যাগ এসব িকছু বলেব না, তারঁা বলেবন এ েলা আয়ুেবদ িব ােনর কাজ, 
আমরা ধ ু বলিছ িনঃ াস- ােসর ারা বাতাস থেক য াণ শি  ভতের যাে  এই কাজটার 
দখােশানা কের াণ আর হজেমর ব াপাের দখােশানার দায়ী  সমান বায়ুর। এই সেূ  বলেছন যিদ 
সমান বায়ুেক সংযেমর ারা জয় কের নওয়া যায় তখন যাগীর শরীর থেক জ ািত বেরােত থােক। 
একটা সময় িছল যখন ঠা েরর শরীেরর থেক আেলা বেরাত, এত আেলা বেরাত য ঠা রেক 
আপাদম ক চাদর িদেয় শরীর ঢেক রাখেত হেতা। এ েলা যা যা বলা হে , যিদ কউ পিব তা লাভ 
কের, তাহেল তার এই সম  িসি  আপনা থেকই এেস যােব।  
 

 এই রকম বলেছন – া াকাশেয়াঃ স সংযমাি ব ং া  ।।৪২।। আমােদর 
বেণি য় আর আকাশ একই ত া া িদেয় িনিমত। আকােশর উপাদান হল শ , আর আকাশ ত া া 

িদেয় বেণি য় তরী হেয়েছ। সইজ  আমােদর কান সব রকম শ েক হণ করেত পাের। কণ ও 
আকােশর মেধ  য পর র স  আেছ, এই স ে র উপর সংযম করেল িদব  িণ নেত পাওয়া 
যােব এবং অেনক দেূরর কথাবাতা যিদ শানার ইে  হয় তাও স েন িনেত পারেব।  
 

 পেরর সেূ  বলেছন, কায়াকাশেয়াঃ স সংযমা ঘতুলুসমাপে াকাশগমন  ।।৪৩।। 
আকাশ আর আমােদর শরীেরর মেধ  একটা গভীর স ক আেছ, আকাশই এই শরীেরর উপাদান আর 
সব িকছু আকােশর মেধ ই অবি ত। আকাশ হল সব থেক সূ  পদাথ, সই সূ  পদাথই লূ হেত 
হেত এই শরীেরর আকার িনেয়েছ। আকাশই শরীেরর উপাদান, আকাশ আর শরীেরর সংেযােগর উপর 
যিদ যাগী সংযম কেরন তাহেল তারঁ শরীর তেুলার মত হা া হেয় যােব। তখন যাগী ইে  করেল 
আকাশমাগ িদেয় যাতায়াত করেত পারেবন।  
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 এরপের য সূ টা বলেছন এিট খুবই অ ধাবনীয় সূ  – বিহরকি তা বিৃ মহািবেদহা 
ততঃ কাশাবরণ য়ঃ।।৪৪।। আমােদর দেহর বাইের যথাথ বিৃ েলার উপর যখন সংযম করা 
হয় তখন ােনর উপর যত আবরণ আেছ সব আবরণ খুেল যায়। আমােদর সবারই ‘আিম’ বাধ 
আেছ, আমােদর মন সব সময় আমার সােথ, আমার অহ ার, বিু র সােথ জিড়েয় সব সময় ‘আিম’ 
‘আিম’ বাধ হে । এই ‘আিম বাধ’ মােনই বিৃ  ান, এবং এই বিৃ  ান আমােদর এই শরীেরর 
মেধ ই আব । এর আেগ আমরা দেখিছ থেম কৃিত, কৃিত থেক মহৎ আেস। মহৎ মােন সমি  
মন। তাহেল আমরা হলাম ঐ মহেতরই ু  ু  অংশ। আমরা এভােব িচ া করেত পাির, সমু  আেছ, 
সই সমুে র উপর ছয় ইি  পু  বরেফর চাদর জেম গেছ। সই বরেফর চাদেরর উপর আবার ছাট 
ছাট গত আেছ, সই গেতর সব কিটর মেধ  আবার জল জেম আেছ। আর েত কিট জলেক আলাদা 
ভােব দখা যাে । আমরা েত েক হলাম এক একিট গত। আিম আমার গেতর জলটু ই দখেত 
পাি । আপিন আপনার গেতর জলটু ই দখেত পাে ন। এবার আিম যিদ আপনার মনেক জানেত 
চাই তাহেল আমােক আমার গত িদেয় সমুে  ডুব িদেয় আপনার গত িদেয় উেঠ গেলই আপনার 
মনেক জেন যাওয়া যােব। এর থেক আরও ভােলা ভােব জানা যােব, আিম আপনার গেতর মেধ  না 
ঢুেক যিদ সমুে র মেধ ই থেক যাই, তাহেল যত েলা গত আেছ তােদর সবারই মন জানা হেয় 
যােব।  
 

আমার মাবাইল ফান একটা িবেশষ ন ের একটা িবেশষ ি েকােয়ি েত এেস ভাইে শান 
েলােক ধরেছ। িক  মাবাইল ফােনর য টাওয়ার স সব কিট ি েকােয়ি েকই ধরেছ। ফােনর 

টাওয়ােরর থেক আবার রিডও টাওয়ােরর মতা অেনক বশী, যখান থেক সব ি েকােয়ি  ছাড়েছ, 
সব ি েকােয়ি ই সই রিডও টাওয়ােরর কে ােল আেছ। সমুে  বরেফর য ছাট বড় অেনক গত 
হেয় আেছ, সখােন আইন াইন হেলন একিট বড় গত, আিম আপিন হলাম ছাট গত। আইন াইন 
তারঁ বড় ফেুটা িদেয় সমু েক দখেছন বেল সমুে র অেনক িকছু দখেত স ম হে ন। আমরা ছাট 
ফেুটা িদেয় অ  দখিছ তাই আইন াইন থেক আমরা সমু েক কম জািন। িক  আিম যিদ সব কিট 
ফেুটা িদেয় য ান আসেছ সটােক জানেত চাই তাহেল আমার ফেুটার িদেক না তািকেয় সমুে র 
ভতের চেল গেলই আিম সমুে র সে  এক হেয় যাব। এরপর য যখােন যা দখেছ সবটাই আমার 
জানা হেয় যােব, তখনই আিম সব  হেয় গলাম। এই সেূ  িঠক এই কথাই বলা হে , এখন আমার 
য ান, তা আমার ওই একটা ছা  ফেুটা িদেয় পাি , আমার বিু র সােথ মন যতটু  জিড়েয় আেছ 
ধ ুততটু ই দখিছ। 

 

মেন ক ন আমার ধুা বিৃ  এেসেছ, আিম িনেজেক ুধাত মেন করিছ। এই ধুা বিৃ  যখন 
উঠেছ তখন আিম ধুা িজিনষটা িক বঝুেত পারিছ। এবার এই ধুা বিৃ েক িনেজর মন বা বিু েত 
কি ত না কের, আমার শরীর, মন ও বিু র বাইের চেল এেসিছ। এখােন বিু  মােন মি ে র 
বিু েকই বলা হে । শরীর, মন ও বিু র বাইের চেল এেস এবার ধ ু ধুা িজিনষটােক িনেয় ভাবিছ। 
এটা আমার আপনার ারা সাধারণ অব ায় কখনই হেব না। যাগীেদর মেধ  যারঁা একট ুউ  অব ায় 
চেল গেছন, একমা  তারঁাই এই প িতেত শরীর ও বিু র বাইের িগেয় ধুা বিৃ র উপর সংযম 
করেত পারেবন। ামীজী সেূ র অ বাদ কের বলেছন দেহর বািহের মেনর য ‘যথাথ বিৃ ’ অথাৎ 
মেনর ধারণা, তাহার নাম ‘মহািবেদহ’। মহািবেদহ বলেছন কারণ যাগী আর িনেজর দেহর মেধ  
আব  নই। আর যথাথ বিৃ  কন বলেছন? কারণ এখােন একিট ু  শরীেরর ুধােক িনেয় বলেছন 
না, মহৎ মােন সমি  মেন ধুা বলেত যা বাঝায় সই ধুার কথা বলেছন, এটােক তাই বলেছন 
‘যথাথ বিৃ ’। আপিন বঝুেছন য আপনার এখন িখেদ পেয়েছ, িক  আপনার কােছ িখেদ পাওয়া যা, 
আমার কােছ তা নাও হেত পাের। কারণ িখেদ পাওয়ার য মা া, িখেদর পাওয়ার য তী তা, িখেদর 
য অথ এ েলা সব আলাদা আলাদা। যমন বাঙালীেদর কােছ শরৎ মােন দূগাপজূা, কাশ ফলু, িহেমল 
হাওয়া, িবহারীেদর কােছ শরৎ মােন অ  রকম আবার আেমিরকা ইংল াে র লােকেদর কােছ শরেতর 
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অ  অথ। এবার শরৎ বলেত িঠক সটাই বাঝােব যটা সমি  মেন আেছ। ওখান থেক আমার মেন 
এেস শরেতর ব াপাের আমার িনজ  একটা জগৎ তরী হেয় যাে । শরৎ ঋতরু কথা ভাবেলই 
বাঙালীেদর মেন ঢােকর বাজনা, নতনু জামা-কাপড় কনা-কাটা, দগূাপজূার কথা এেস যােব। অ েদর 
কােছ শরৎ মােন অ  িকছু। িক  শরৎ আসেল একটা ঋত ুমা , ঋত ুছাড়া অ  িকছু নয়। যাগী 
যখন িনেজর শরীর ও মেনর বাইের িগেয় িচ া কেরন, তখন য কান িজিনেষর উপর বিু টােক 
লাগােবন সই িজিনষটা যাগীর কােছ  হেয় যােব।  
 

আর বলেছন ততঃ কাশাবরণ য়ঃ, য কান ব র ােনর আেলার উপর একটা আবরণ পেড় 
আেছ। শরৎ বলেত িক বাঝায়, এই ান আবরণ িদেয় ঢাকা আেছ। পদাথ আর শি র মেধ  য 
স েকর ান সটা আবরণ িদেয় ঢাকা। আইন াইন ধ ু িচ া কের কের ওই আবরণটা সিরেয় 
িদেলন। আবরণটা সের যেতই আইন াইন দখেত পেলন পদাথ যা শি ও তাই। যাগীেদর মন এত 
শি শালী হেয় গেছ য, িতিন য কান িজিনেষর উপর যখন সই মহা শি শালী মনেক লািগেয় 
দেবন সে  সে  আবরণটা সের িগেয় ব র ানটা কাশ হেয় যােব। কারণ যাগীর মন এখন সমি  
মেনর সােথ এক হেয় গেছ। আপনার ুধা হেল আপনার িনজ  একটা ুধা বাধ হেব, িক  অ  
লােকর য ধুা বাধ হে  সই ধুা বােধর ানটা আপনার হেব না। এখন িনেজেক যিদ এই 

‘আিম’ বাধ থেক সিরেয় িনেত পারা যায় তাহেল স দখেত পােব য এই সম  জগৎ ান ও 
চতে  পিরপূণ। সবার মেধ  য সই একই চত  স া িবদ মান। এটাই মহািবেদহ, িনেজর ব ি  
শরীর আর মেনর মেধ  যাগী আব  নই।  
 

 এবাের আেরকিট িসি র কথা আসেছ, বলেছন – লূ প-সূ য়াথব -সংযমা তূজয়ঃ 
।।৪৫।। এই জগেত েত ক ব রই লূ, সূ , ত া ার অব া আেছ। যমন জল, জেলর একটা সূ  
প আেছ তমিন এর একটা লূ পও আেছ। লূ প হল যটা আমরা জল েপ দখিছ। আর সূ  
প হল H2O। এই H2O ঠা ায় বরফ হেয় যায়, বশী গরম হেল বা  হেয় বিরেয় যায়। জেলর 

ত া া েলাও সব আলাদা আলাদা। য কান ব েক িনেয় যখন িবচার কের দখিছ ব  আর তার 
অথ আলাদা, এবার এর উপর সংযম করেত করেত যাগী ব  ান থেক ব র অথ ােন চেল যান। 
ামীজী বলেছন বৗ েদর একটা স দায় এই সংযমটা িবেশষ ভােব অ শীলন কেরন। এই সেূ  

বলেছন যিদ দেখ নয় য িব াে  যত ব  আেছ সব ত া া, আর সই ত া ােতই যিদ স 
সিত ই সংযম করেত স ম হয়, তখন তার মেধ  একটা অ  ধরেণর শি  চেল আসেব। িক সই 
শি ? এই জগেত যত ভতূ আেছ সম  ভতূেকই জয় কের নওয়ার মতা। তখন সম  ভেূতর 
স ােটর িশেরাপা পেয় যােব। ইে  করেলই স সামা  জলেক া  ঠা া পানীয় বািনেয় িদেত 
পারেব। বািড়েত মা িট বানাে , বা া বলেছ – আিম রাজ রাজ গাল গাল িট খােবা না, আমার 
িতন কাণা িট চাই। মা বলেব – ন খ াপা, এই ন তার িতন কাণা িট। মা বািনেয় িদেলা িতন 
কাণা সাইেজর পেরাটা। ছেল আবার একিদন বলেছ – আিম িতন কাণা িট খােবা না, আমার চার 
কাণা িট চাই। মা এবার চার কাণা িট বািনেয় বলেছন – ন খ াপা, এই তার চার কাণা িট। 
িক কের বানাে  মা? আর কনই বা বানােত পারেব না। মার কােছ আটা আেছ, বলনা আেছ, জল 
আেছ আর উিন এসেবর ও ােদর িশেরামিণ, যমন আকার চাইেব তমন আকার বািনেয় দেব। বা ার 
কােছ এটা ম ািজক, এটাই আবার মার কােছ জলভাত। যাগীও সব ব র উপর সংযম কের কের ব র 
ান পেয় গেছন, তারঁ কােছও এ েলা িকছুই নয়। আর সম  ব  য য ত া া িদেয় তরী সই 

ত া ােকও িতিন জয় কের িনেয়েছন। 
 

এ েলা করেল িক হয়? তখন যােগর খুব নামকরা অ িসি র কথা বলেছন – তেতাহিণমািদ-
া ভাবঃ কায়স ৎত মানিভঘাত ।।৪৬।। এ েলা থেকই যাগী অ িসি  আর কায়স ৎ 

পান। অ িসি র থম হল অিণমা, যাগী িনেজেক অ র মত ু  কের িনেত পােরন। ি তীয় মিহমা, 
িবরাট হেয় যাওয়ার মতা। ীকৃ  যখন সি র াব িনেয় হি নাপেুর িগেয়িছেলন তখন েযাধন 
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ভাবেলা ীকৃ ই যিদ পা বেদর সব মতার উৎস তাহেল ীকৃ েক ব ী কের িনেলই পা বেদর 
খলা শষ। ীকৃ  েযাধেনর মতলব আেগ থেকই জানেতন। িতিন িনেজর শরীরটােক িবশাল কের 
িদেয় সবাইেক ঘাবেড় িদেয়িছেলন। যাগীরা এ েলা করেত পােরন। ততৃীয় লিঘমা, িনেজেক খুব হা া 
কের নন। ৪৩ ন র সেূ  যমন বলা হেয়িছল যাগী িনেজেক তেুলার মত হা া কের িনেত পােরন 
বেল আকাশমাগ িদেয় যাতায়াত করেত পােরন। চতথু গিরমা, খুব ভারী হেয় যাওয়া, যাগী চাইেল 
পেুরা পিৃথবীর ওজন িনেজর মেধ  ধারণ কের িনেত পারেবন। াদেক যখন পাহােড়র চড়ূা থেক 
ফেল দওয়া হল তখন ােদর শরীেরর চােপ পাথর েলা টকুেরা টকুেরা হেয় গল। ােদর মেধ  
তখন গিরমার শি টা এেস িগেয়িছল। প ম িসি  হল াি , যাগী যতটা যেত চান ইে  করেল 
এমিনেতই সখােন পৗেঁছ যেত পােরন। যিদ যাগী চান চাদঁেক শ করেবন, িতিন আঙলুটা এিগেয় 
িদেল দখেবন চ মােক শ কের িদে ন। ষ  াকাম , মেন যত ধরেণর কামনার উদয় হেব, 
ই ামাে ই সব কামনা পরূণ হেয় যােব। স ম ঈিশ , য কান িজিনেষর উপর তারঁ ভু  করার 
মতা চেল আসেব। যােক যা আেদশ করেবন স সটা পালন করেত বাধ  হেব। শেষ অ ম িসি  

হল বশী , যাগী যােক ইে  করেবন তােকই িতিন তারঁ হােতর মুেঠায় কের িনেত পারেবন। এরপর 
বলেছন কায়স ৎ িক।     
 

 ত া ােক জয় কের িনেল আেরা িক হয় স ব াপাের বলেছন – প-লাবণ -বল-
ব সংহনন ািন কায়স ৎ।।৪৭।। এই ত া ােক জয় কের যাগী এখন িনেজর শরীেরর ওপেরও 
এর েয়াগ করেত পােরন। শরীেরর ত া ার উপের সংযম করেল শরীেরর প-লাবণ , বল, শি  
বিৃ  পােব আর যিদ শরীেরর উপর ব পাৎও হয় তােতও যাগীর িকছু হেব না। এই মতােক বলেছন 
কায়স ৎ। ৪৫ ন র যাগসেূ  যটা বলা হল সটা িদেয় যাগীরা ইে  করেল িনেজেদর খুব র 
দহ বািনেয় িনেত পােরন, ধ ু র শরীরই নয়, দহেক এমন বলশালী কের িনেত পােরন যােত ব  
চািলেয় িদেলও সই দেহর িকছু হেব না। এধরেণর যাগীরা এখনও আেছন, তেব তারঁা সাধারণ 
লােকেদর সােথ বশী স ক রােখন না, লাকচ রু আড়ােল থাকেতই তারঁা ভােলাবােসন।  

 

 এত ণ আমরা জড় ব , শরীেরর উপর সংযম করেল িক িক হয় দখলাম। এবার আসেছ 
ইি য়। ইি েয়র উপের সংযম করেল িক িক হেত পাের তাই িনেয় বলেছন। এর পেরর সেূ  বলেছন 
– হণ পাি তা য়াথব সংযমািদি য়জয়ঃ।।৪৮।। যখন কান বা  ব র অ ভিূতর উপর 
সংযম করেছ, যমন একটা চক আেছ, এটা একটা বা  ব , আমার চ  ু ইি য় চকেক অবেলাকন 
কের মনেক একটা চেকর ভাব িদে , মেনর সে  আমােদর অহ ার লেগ আেছ। এই দখার প িতটা 
কীভােব হে ? ব , ইি য়, মন, অহ ার, অহ ার থেক ান, এই সব িকছুর উপর যখন সংযম করা 
হেব তখন যাগীর ইি য় জয় হেয় যায়। যত ইি য় আেছ সব ইি েয়র উপর পূণ িনয় ণ মতা এেস 
যায়। ইি য়েক যমনিট বলেবন ইি য় সই রকমিট করেব। এখন এই চেকর অ ভিূতর উপর একা  
করেত করেত আে  আে  গভীর থেক গভীের যেত থাকল, থেম আসেব মন, মেনর পের আেছ 
অহ ার। এই য অহ ার, এই অহ ারই অি তার উৎস, কৃিতর সােথ এর কান লনােদনা নই। 
এইবাের যখন এই অি তার উপের সংযম করেব তখন সম  ইি য়েক জয় কের নেব। ামীজী 
এখােন উপমা িদে ন – য কান ব  তিুম দিখেতছ বা অ ভব কিরেতছ – যথা একখািন পু ক – 
তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম েয়াগ কর। তারপর পু েকর আকাের য ান রিহয়ােছ, তাহার উপর 
সংযম েয়াগ কর। এই অভ ােসর ারা সমুদয় ইি য় জয় হইয়া থােক। এই বইেক ক দখেছ? 
বইেয়র ান ক পাে ? আিম দখিছ, আিম ান পাি । বলেছন এই আিমটার উপের সংযম কর। 
এই ভােব যিদ এই আিমর উপের সংযম করেত করেত এেগােত থােক, তখন যাগী অেনক সূ  ের 
চেল গেলন, একটা জায়গায় এেস দখেবন য তাঁর সম  ইি য়েক জয় করা হেয় িগেয়েছ।  
 

 ইি য়েক জয় করার ফেল তার িক হেব? বলেছন – তেতা মেনাজিব ং িবকরণভাবঃ 
ধানজয় ।।৪৯।। ইি য়েক জয় কের িনেল সম  ূল শরীর, মন য গিতেত চেল সই গিত পেয় 
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যায়। ইি য় শরীেরর তলুনায় অত  হা া ও সূ । মন আর ইি েয়র একটা জায়গায় ধ ুতফাৎ। 
ইি েয়র পের সব িকছুর ওজন অেনক বশী বেড় যায়, তার ফেল মন এখান থেক এ িুণ আমার 
বািড় চেল যােব িক  শরীেরর ওজন বশী হওয়ার জ  শরীর যেত পারেব না। িক  এখন যাগী তারঁ 
সব কিট ইি য়েক জয় কের িনেয়েছন, সইজ  যই ইি য়েক িতিন আেদশ করেবন ইি য় গাটা লূ 
শরীরেক িনেয় চেল যােব। এখােন অব  আমােদর কােছ পির ার নয় য ইি য় এই শরীরেক বহন 
কের িনেয় যায় না ওখােন িগেয় আেরকটা শরীর তরী কের নয়। িনউ িডসকভািরেত িববতৃ ামীজীর 
একটা ঘটনার কথা এখােন উে খ করা যেত পাের। ামীজী একিদন ঘেরর মেধ  ধ ান করিছেলন। 
ামীজীর এক অ রাগীর ইে  হল ামীজীেক পরী া করেবন ‘ দিখেতা ামীজী কত বড় যাগী’! এই 
ভেব স দরজাটা বাইের থেক ব  কের িদেয় চেল গেছ। সিদন আবার ামীজীর াশ িছল। 
এিদেক ােশর সময় হেয় গেছ। সই ব াি িট তারপর তার িনেজর বািড় থেক সাজা ােশ িগেয় 
দখেছ ামীজী ওখােন যথারীিত াশ িনে ন। স তা ঘাবেড় িগেয় ভাবেছ ামীজী দরজা খুেল 
বিরেয় এেলন িক কের! ত িুণ ামীজীর লকচার না েন ওখান থেক বিরেয় এেস ামীজীর ঘেরর 
কােছ এেস দখেছ দরজা যথারীিত বাইের থেক ব । আে  কের দরজা খুেল ঘের ঢুেক দেখ ামীজী 
ওখােন বেস ধ ান করেছন। আবার ওখান থেক দৗেড় এেস দখেছ ামীজী এখােন াশ িনে ন। 
দখেছ েটা জায়গােতই ামীজী একই সােথ অব ান কের আেছন – এক জায়গায় ধ ান করেছন, 
আেরক জায়গায় িতিন লকচার িদেয় যাে ন। ঠা েরর জীবেনও আেছ – ঠা র বাংলােদেশ যখােন 
িবজয়কৃ  গা ামী থাকেতন, সখােন চেল গেছন। িবজয়কৃ  গা ামী বলেছন – আিম গা িটেপ িটেপ 
দেখিছ। এ েলা যাগীেদর পে ই স ব, তারঁা ইে  করেল একই সােথ এক বা একািধক জায়গায় 
অব ান করেত পােরন।  
 

 পেরর সেূ  বলেছন – স পু ষা তাখ ািতমা  সবভাবািধ াতৃ ং সব াতৃ ।। 
৫০।। বলেছন পু ষ আর স  অথাৎ আমােদর মন এই েটা পথৃক, এই পথৃকে র উপের যিদ 
মাগত সংযম করা যায় তাহেল যাগী সবশি ম া ও সব তা লাভ করেবন আর সব িকছুর মতা 

চেল আসেব। যাগীর কােছ এমন কান িজিনষ থাকেব না যটার স ে  তারঁ ান থাকেব না, আর 
কান এমন িজিনষ থাকেব না যটার উপর তারঁ ভু  থাকেব না। 

 

 এরপেরই আসল কথাটা বলেছন – তৈ রাগ াদিপ দাষবীজ েয় কবল  ।।৫১।। যত 
িসি  বা মতার কথা বলা হল, সব িসি  থেক, এমন িক সবশি ম া ও সব তা – এই শি  
েটার উপেরও যখন বরাগ  চেল আসেব তখনই যাগী কবেল র িদেক যাওয়ার যাগ তা অজন 

করেবন। কবল  মােন কবল  , একমা  বা বদাে র ভাষায় মুি । তাহেল ভেব দখুন আমরা কত 
সহেজ বেল িদই মানব জীবেনর উে  ঈ র দশন। ঈ র দশন মােনই মুি । িক  এই ঈ র দশন 
হওয়ার আেগ িক িক হেব? িব াে  যত ব  আেছ সম  ব র ান লাভ হেয় যেত হেব আর সব 
িকছুর উপর স ণূ িনয় ণ মতা এেস যােব। এই মতা এেস যাওয়ার পর, এই মতােকও যখন 
ত াগ কের িদে ন তারপেরই তারঁ মুি  কথা আসেব, তখনই ঈ র দশেনর কথা হেব আর ঈ র দশন 
হওয়ার পেরই িতিন বলেত পারেবন সব তারঁই ই া। ঈ র দশন না হওয়া পয  সব তারঁ ই া বলা 
ধ ুমুেখর কথা মা ।  

 

পু ষ আর কৃিতর েভদটা যখন বেুঝ িনল তখন যিদ এই েভেদর উপর মনেক সংযম করা 
হয় তখনই এই সংেযাগটা কেট পু ষ কৃিত থেক আলাদা হেয় যােব। যাগীর মন এখন একিট উ  
মতাস  ি িলং মিশেনর মত। যত বড় মাটা ভারী পাথরই হাক না কন ি িলং মিশন তােকও 

িনেমেষ িছ  কের দেব। আসল ব ব  হল পু ষ হেলন য়ংেজ ািত, তা ও পিব তায় পিরপূণ। 
মনও এখন পিব  হেয় গেছ, ফেল এখন স কৃত ান লােভর জ  তরী হেয় গল। মন কৃিতরই 
একটা অংশ, মেনরও তখন নাশ হেয় যায়, একমা  পু ষই থােকন। যাগী যখন কবেল র িদেক 
এেগােত থােকন তখন িতিন যন িনেজর সব িকছুেক িব ার করেত থােকন, িনেজেকও মেন কেরন 
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িতিন যন এখন অেনক িবশাল হয় যাে ন, আর অ  িদেক কৃিত তাঁর তুলনায় ছাট হেত  কের। 
শেষ যাগী এত িবশাল হেয় যান য তখন কৃিতেক একটা িব র মত মেন হয়। যখন এই িসি িল 
আসেত থােক তখনই যাগী বঝুেত পােরন আমার কত শি  ও মতা এেস গেছ, ই ামা  আিম সব 
িকছু করেত পারিছ, মােন আমার আকার ও মতার িব ার হে । হেত হেত কৃিতেক এক সময় অিত 
নগণ  মেন হেব। ামীজী বলেছন যখন যাগী এই সকল অ তু মতা লাভ কিরয়াও পিরত াগ কেরন, 
তখনই িতিন সই চরম লে  উপনীত হন। বা িবক এই শি িল িক? ধ ুিবকার মা ।  অেপ া 
এ িল কান অংেশ বড় নয়। তার মােন সবশি ম া আর সব াতাও তলু , যােগর মূল লে  
এ েলারও কান দাম নই। অথচ একট ু ান পেয় গেল আমরা কত লাফালািফ  কির।  

 

আবার সব  আর সবশি ম া না হওয়া পয  সব বকার। তাইেতা ঠা র বলেছন, সবাই 
এত জপ কের িক  কা রই িকছু হয় না কন! হেব িক কের! মন তা এেগাে  না। ামীজী তারঁ 
ভাববার কথায় বলেছন, মি ের িগেয় একজন িবকট ের গান  কেরেছ, তার না আেছ র না 
আেছ তাল। তখন মি েরর চৗেবজী একট ুভাঙ খেয় সেব মৗত এেসেছ আর ওই িচৎকার েন রেগ 
িগেয় লাকিটেক বলেছ ‘তিুম এিক  কেরছ’! স বলেছ ‘ভগবােনর মন ভজাি ’। লাকিটর কথা 
েন চৗেবজী রেগেমেগ বলেছ ‘তইু আমারই মন ভজােত পারিছস না, ঈ েরর মন িক কের ভজািব! 

ঈ র িক এতই আহা ক’! বািড়েত ী ামীেক ভােলা রাখেত পাের না, ামী ীেক ভােলা রাখেত 
পাের না, পাড়া িতেবশীেদর সে  ভােলা স ক নই, বািড়, িতেবশীর সবাইেক অিত  কের তােল, 
সংসাের সবাইেক ািলেয় পিুড়েয় ছাই কের রেখেছ, লােকরা িতিতিবর  হেয় যাে , এরা আবার 
ভগবােনর মন ভজােব! অথচ ঠা রেক দখুন, সই ছাটেবলা থেক পেুরা কামারপু র ঠা েরর 
পছেন পছেন দৗড়াে । যার আেছ হথা তার আেছ সথা। এই জগেত আপনার কান বিু  নই, 
একটা িজিনষ বাঝােত গেল দশ বার বলেলও বঝুেত পােরন না, এক িমিনট শা  হেয় কাথাও বসেত 
পােরন না। িবরাট কাজ অেনেকই করেত পাের িক  শা  হেয় বসেত পারেছ িক? তার উ ের আবার 
বলেবন শা  হেয় একটা পাথরও তা বেস থােক। িঠকই, আপনার েটারই মতা আেছ িকনা! 

 

এরপের বলেছন া পিনম েণ স য়াকরণং পনুরিন স াৎ।।৫২।। এখােন া  
মােন দবতােদর কথা বলা হে । িকছু িকছু পাঠা ের ‘ া ’র জায়গায় ‘ ামী’ শ িট নওয়া হেয়েছ, 
ামী মােনও দবতা। এই শি  ও মতা যখন যাগীর মেধ  আসেত থােক তখন দবতারাও িব  

উৎপাদন করার জ  এেস বেল ‘এেসা এেসা! আমােদর সে  থােকা, আমরা তামােক অেনক আন  
দব’। আসেল যাগীর মেধ  এমন এমন মতা এেস যায়, য মতােক দবতারাও ঈষা কের ও ভয় 
পায়। ভয় পেয় দবতারা যাগীেক লু  কের অ  িদেক িনেয় যায়। দবতারা মহা ঈষাপরায়ণ, 
এনারা চান না য, কউ মুি  পেয় যাক। তাই যখন দেখ কউ কবেল র িদেক এিগেয় যাে  তখন 
দবতারা নানা রকেমর েলাভন দখান। সই সময় যিদ যাগী েলাভেনর ফােঁদ পা দন তখন 
তাঁেদর পতন হেয় িগেয় যাগ  হেয় যান, এনারাই মৃতু র পর দবতািদ হেয় পের আবার মা ষ হেয় 
জ  হণ কেরন। 

 

 আবার িসি র কথা বলেত িগেয় বলেছন ণতৎ মেয়াঃ সংযমি েবকজং ান  ।।৫৩।। 
যমন সময় বা কােলর সূ তম অংেশর উপর সংযম করেল িবেবকজ ান উৎপ  হয়, তার মােন 
যাগীর সামেন ভতূ, বতমান আর ভিব ৎ িতনেট কালই কাশ হেয় যায়। আেগ িক িছল, পের িক 
হেব সবটাই যাগীর কােছ  হেয় যায়।  
 

 এরপর বলেছন জািতল ণেদৈশর তানবে দা লু েয়া তঃ িতপি ঃ।।৫৪।। য 
কান িজিনষেক অ  িজিনেষর থেক িতন ভােব আলাদা করা হয় – জািত, ল ণ ও দশ। যমন 
একটা ঘাড়া আর গ েক তােদর জািত িদেয় আলাদা করা যায়। আবার একটা সাদা গ  আর কােলা 
গ , এটা হল ল েণর তফাৎ। আর েটাই যিদ সাদা গ  থােক তখন ান অথাৎ দেশ তফাৎ হেয় 
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যােব, এই সাদা গ টা মােঠর দি ণ িদেক আেছ আর ওই সাদা গ টা মােঠর পি ম িদেক আেছ, 
এইভােব ােন বা দেশ তফাৎ হেয় যাে । এই কাের য কান েটা ব েক জািত, দশ ও ল ণ 
িদেয় আলাদা করা হয়। িক  অেনক সময় জািত, দশ ও ল ণ িমেল িমেশ এক হেয় থাকার জ  
আলাদা কের বাঝা যায় না। িক  এর আেগ যমন সমেয়র উপর সংযম করার কথা বলা হেয়েছ, এই 
সমেয়র উপর সংযম করেল যতই িমেল িমেশ এক হয় থা ক যাগী সব কটা িছঁেড় আলাদা কের নন। 
জািত, ল ণ আর দশ িদেয় আমরা সাধারণ মা ষরাও য কান িজিনষেক আলাদা ধরেত পাির। 
আমরা যখন বিল এটা আমার জামা, তখন আিম জািন এটা আমার জামা। িক কের জানিছ? জািত, 
ল ণ ও দশ িদেয়। িক  সমান আকার ও একই রেঙর একািধক িল বা বল একই জায়গায় পেড় 
আেছ তখন এই িতনেটেক িদেয় ধরা যায় না। িক  যাগী পির ার সব বঝুেত পােরন, জগেত যা িকছু 
আেছ সবটাই িম  পদাথ একমা  পু ষই অিম  ব । 
 

তারপর বলেছন তারকং সবিবষয়ং সবথা-িবষয়ম মে িত িবেবকজং ান  ।।৫৫।। 
যাগী যখন এই অব ায় পৗেঁছ যান তখন িতিন দেখন জগেতর সব িকছুই িম । এই ানই যাগীেক 
জ -মৃতু র সাগেরর পাের িনেয় যায়। শ টা হল তারক  , মােন তারণ করা, তােঁক সংসার থেক তারণ 
কেরন। যাগী দেখন পু ষই একমা   ভাব, সদা পণূ প বািক সব িকছু অ  আর অপূণ। 
অ  কন? কারণ আমােদর বিু  যা িকছু দখেছ সব ভােলা, ম , জািত, ল ণ ও দশ সব িকছু 
িমিলেয় িমিশেয় ল ােজেগাবর হেয় বিু র সামেন আসেছ। িক  এবার যাগী পির ার দখেত পাে ন 
জগেত যা িকছু আেছ সব ল ােজেগাবর হেয় বেস আেছ, একমা  পু ষই  ভাব।    

 

শেষ বলেছন স পু ষেয়াঃ ি সােম  কবল িমিত।।৫৬।। এই স  এতিদন ভােলা 
মে  িমেশ িছল, এই িমেল িমেশ থাকা থেক বিু টা বিরেয় এেস এেকবাের   হেয় গেছ। 

 বিু  যটা, এর আেগও উে খ করা হেয়িছল যখােন ‘ াথ’ শ টা এেসিছল। পু ষ যমন িব , 
িঠক তমিন মনও িব , এই েটােত এবার িমলন হেয় গল। তার মােন, অ  মেনর িমল রেয়েছ 
কৃিতর সে  আর  মেনর িমল রেয়েছ পু েষর সে । উপমান মােণ একটা িজিনষেক আেরকটা 

িজিনেষর সে  যা যা িমল আেছ তার তলুনা কের কের মাণ করা হয়, িঠক তমিন  পু েষর য 
কাঠােমা তার সােথ  মেনর কাঠােমা খােপ খােপ িমল খেয় ান হেয় যায়, এই ান থেকই আেস 
কবল । কবল  অব ােত তখনও স কৃিতেক দখেত পারেব, সখান থেক দখেব কৃিত হেলা 
ভােলা-মে র িম ণ আর আিম িব , পু ষও িব । 

 

এই হল িবভিূত-পাদ। িবভিূত-পােদ দখােনা হল, মন যখন সাধনা কের কের পেুরা শি মান 
হেত  হয় তখন এক একটা ধাপ িকভােব িকভােব পার হেয় যাে । শষ অব ায় এমন জায়গায় 
আেস যখন স পির ার দখেত পায় জগেত যা িকছু আেছ সবটাই ভােলা ম  িমিশেয়, ভােলা-ম  
িমি ত সব দখার পর মন জগেতর সব িকছুেক ছেড় িদেয় ধ ুভােলােত একা  কের। ভােলা মােনই 

,  মােনই পু ষ। এই অব ায় চেল যাওয়ার পর মন আর পু ষ েটা এক হেয় যায়। সমান 
আধােরর জ ই এক হেয় যায়, েটাই । েটা এক হেয় যাওয়া মােনই মুি । এখান থেকই মুি , 
মুি  মােন কবল । এর পেরর অধ ায়েক তাই বলেছন কবল -পাদ।  
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কবল -পাদ 
 
 কবল  শে র অথ কবল  , একমা , alone, পু ষেক আর কৃিতর লজ ধের থাকেত হে  
না। যােগ মুি  শ টা ব বহার করা হয় না, মুি র বদেল কবল  শ টা ব বহার করা হয়। কবল  
মােন িযিন আেছন িতিনই আেছন, িতিন কান িকছুর সে  জিড়েয় পেড়িছেলন, সখান থেক আবার 
িতিন আলাদা হেয় একা হেয় গেছন। সইজ  ামীজী কবল  অব ার অ বাদ করেছন Isolated। 
Isolated মােন পেুরা আলাদা হেয় যাওয়া। থেম সমািধর কথা বলা হেয়েছ, তারপের সাধন সে  
বলা হল, সাধেনর পর িবভিূত, িবভিূত মােন যাগ সাধনা করেল িক িক শি  আেস। িঠক িঠক 
পযায় েম সাজােত হেল থেম আসার কথা সাধনার কথা, সাধনার পর িবভিূত আর শেষ মুি । িক  
থেমই দওয়া হেয়েছ সমািধ-পাদ। কারণ যাগদশেন সমািধর উপর সব থেক বশী জার দওয়া 

হয়। সমািধ বলেত এখােন মেনর একা তােক বঝুেত হেব। যােগর মূল বাচ খলা একা  আর 
িন ে র মেধ । কথামৃেত ঠা েরর য সমািধর কথা বণনা করা হেয়েছ, কান গান িকংবা কান কথা 
েন ঠা র সমািধেত চেল যাে ন, এখােনও সই একই ব াপার, মন কান একিট ভােবর িবষেয়র 

গভীের চেল িগেয় লীন হেয় যাে । তেব যােগর সমািধ থেক ঠা েরর সমািধ অেনক উ াব ার 
সমািধ। িক  যােগ  থেক শষ পয  একমা  য ল  বা পেথর কথা বলা হেয়েছ তা হল 
সমািধ। যােগর ব ব  হল, মন যিদ একা  হয় তেবই জানা যােব মেনর ভতর িক হে । 
বিহজগতেকও জয় করার জ  চাই মেনর একা তা। আর এই সংসার চে র াস থেক যিদ কউ 
বিরেয় আসেত চায় তাহেল তার মনেক িন  অব ায় িনেয় যেত হেব। এরপর বািক যা িকছু পেড় 
থাকেব স েলার কান দাম নই। ামীজী িক  বার বার বলেছন একা তাই সাফল তার একমা  
চািবকািঠ। যাগও তার সাধকেদর আ াস িদেয় বলেছ, িঠক িঠক যাগ সাধনা করেল কৃিত তার 
রােজ র সব  রহ  সাধেকর কােছ উে াচন কের দেব। তার জ  কৃিতর দরজায় সিঠক 
প িতেত ধ ু টাকা মের যেত হেব। দরজায় টাকা মারা মােন মেনর একা তােক বািড়েয় যাওয়া। 
মন যিদ একা  থােক তাহেল জগেতর সব িকছুর ান এেস যােব। মন একা  না থাকেল কানটাই 
জানা যােব না। মা েষর ভাব হল, যটা তার কােজ লাগেব সটােকই মেন রােখ, যটা কােজ লাগেব 
না সটােক স মেন রাখেত পাের না। দরকারী িজিনষও যিদ মেন না থােক তাহেল বঝুেত হেব তার 
মাথায় গালমাল আেছ। আবার অেনেক দরকারী িজিনেষর বাইের অেনক অদরকারী িজিনষও মেনর 
মেধ  জিমেয় রােখ। যােগর জীবন হল balance life, যাগী িনেজর পথেক িনিদ  কের িনেয় বেল 
দয় আমার এই পথ, এই পেথ আমার এই এই িজিনষ জানেত হেব, তার বাইের অ  িকছুেক মেনর 
মেধ  ঢুকেতই দওয়া হেব না। যটা জানার ধ ু সটু  জেন িনেয় বািক দশটা িজিনষ জানার জ  
আর মন দেব না। আর যটা জেন িনেয়েছ, ওটােকই সব সময় ধের রাখেব, আর ওর উপেরই দাগা 
বিুলেয় যােব। যােগর কােছ সব থেক  হল একা  আর িন । যােগ যা িকছু বলা হয় সব এর 
মেধ ই ঘুরঘুর করেব। এর আেগ যখন সংযম িনেয় বলা হেয়িছল, এই সংযমও একা তরাই অ ।  
 

কিৃত ও আধ াি ক রােজ র অজ  মৗিলক িনয়েমর রহে র উ ঘাটন 
রাজেযােগর শষ অধ ায় আেলাচনা  করার আেগ আমােদর কেয়কটা িজিনেষর বাধগম  

হওয়া খুব আব ক। সিৃ র মেধ  িবিভ  ধরেণর িজিনষ রেয়েছ, জড় রেয়েছ, মা ষ রেয়েছ, মা েষর 
মন রেয়েছ, একটার সােথ আেরকটার িবিভ  সংিম ণ হেয় আেরা হাজারটা িজিনষ তরী হে । 
েত কিট িজিনেষরই িকছু ধম আেছ, িনয়ম আেছ, েত েকই িকছু িনয়েমর ারা চািলত হে । ধ ােনর 

গভীের িগেয় বা িচ ার গভীের েবশ কের যখন ধের ফলা যায় য এই িজিনষটার এই জায়গাটােত 
একটা িনয়ম বা ধম আেছ, এই ধমটাই এই িজিনষটােক চালাে । যমন কান উি দ িব ানী একটা 
আম িনেয় গেবষণা কের আেমর জেনিটক  টােক বার কের বলেলন, আমটা এই জেনিটকস িদেয় 
তরী। একবার আেমর জেনিটকস গঠণটা জেন িনেল এবার এটােকই যিদ অ  কান িজিনেষ েয়াগ 
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করা হয় তাহেল সই িজিনেষর মেধ  আেমর এই ধমটাও পাওয়া যােব। একবার যখন কান িজিনেষর 
জেনিটক গঠন বা তার িনয়মটােক টেন বার কের িনেত স ম হেব, আর তারপর ওটােকই এেকবাের 
অ  একটা িবধমী ব র মেধ  েয়াগ করা হেব, তখন স ণূ একটা নতনু জািত বিরেয় আসেব। 
একটা সহজ উদাহরণ, যিদ আ ন ালান হয় তাহেল সখােন তাপ সিৃ  হেব। আমােদর পবূপু ষরা 
দখেলন আ ন ালােল িকছু িজিনষ পেুড় যায়। এখন এই ধমটাই কত ব াপক ভােব আমরা িবিভ  
জায়গায় েয়াগ করিছ, রা া কের খাওয়া-দাওয়া করা এরই েয়ােগর ফেল স ব হে । তাই বলা 
হে , থেম কতক িল িনয়মেক ধরেত হেব, তারপর সটােক েয়াগ করেত হেব। যত ভােলা এই 
িনয়ম ও ধমেক ধরা যােব, েয়াগ তত ভােলা হেব।  
 

 আইন াইন বার করেলন E = MC2, এই ফরমুলােকই পের িব ানীরা েয়াগ করেলন 
আণিবক বামা তরীেত। বতমান যেুগ পিৃথবীেত এ টিমক এনািজ থেক যা িকছু হে  তা একটা খুব 
সহজ িজিনষ থেক হে , তা হল  E = MC2। িব ানীরা যখন এই িনয়মেক অ  িজিনেষ েয়াগ 
করেছন তখন এই িব ানই হেয় যাে  Technology। িব ােনর একটা িদক হল তাি ক, তাি ক 
িদক মােন, িব ােনর য মৗিলক িনয়ম িল ধমুা  গেবষণার মেধ  সীমাব । িব ােনর মৗিলক 
িনয়ম িলর যখন জাগিতক অভু দেয় ব বহািরক েয়াগ হেব তখন এই িব ানই হেয় যােব কািরগির 
িব ান বা Technology। সািহেত র ে ও িঠক তাই হয়। মা েষর মেন িবিভ  আেবগ আর 
আেবেগজিনত কাযকলােপর য খলা চেল, তার কান একটা িবেশষ জায়গােক িনেয় গেবষণা কের, 
তার মূল য কাঠােমা, বিশে র য মূল গঠন অথাৎ blue printটােক থেম ধরেত হেব, ধরার পর 
সই কাঠােমাটা আে  কের বার কের িনেয় আসেত হেব। তখন এই কাঠােমােক অবল ন কের নতুন 
ধরেণর চির  সিৃ  করা স ব হেব। এই কাঠােমার উপর এবার য নতনু চির  সিৃ  হেব, কািরগির 
িব ােনর মত য যত এেক ভােলা েয়াগ করেত পারেব তার সািহত  তত কালজয়ী হেব। যিদ স খুব 
ভােলা িকছু নাও িদেত পাের তাও এটা িনেজর থেকই র হেব যেহত ু স মূল কাঠােমাটা ধরেত 
স ম হেয়েছ। কৃিতর রােজ  এই ধরেণর হাজার হাজার িনয়ম ও ধম রেয়েছ যা আমরা এখনও 
আিব ার করেত পািরিন। 
 

ব াসেদবও িঠক এই কাজটাই কেরিছেলন। মা ষ নােম য জািত আেছ সই জািতর পিরচেয়র 
জ  িকছু মূল ল ণ আেছ। তার য নানান রকেমর আেবগ – ভ  ভাব, িহংসা ভাব, িন রুতার ভাব, 

ম ভাব, লাভ, ভয়-ভীিত, সাহস, ভী তা, ত াগ, সিহ তুা, পেরাপকািরতা মা েষর এই ভােলা-ম  
ণ িলেক ব াসেদব ধের িনেয়িছেলন। এই ল ণ িলেক ধের িনেয় ব াসেদব মহাভারেত যত চির  

আেছ – পা ব, কৗরব, ঋিষমুিনরা যত আেছন তােদর ব ি ে র মেধ  এ েলােক বিসেয় নতনু 
কতক িল চির  সিৃ  করেলন, আর তার ফল িত হল মহাভারেতর েত কিট চির  আজও অমর হেয় 
আেছ। য কান কালজয়ী অমর সিৃ র এটাই একমা  পথ। য কান একটা blue print ক তেুল 
এেন তার ওপর িনজ  মৗিলক িচ া-ভাবনা েয়াগ করার পর য সিৃ টা বিরেয় আসেব সটাই অমর 
সািহেত র মযাদা পেয় যােব।  
 

 যমন দূগা িতমা বানান হেয় গেছ এবং িতমার সব সাজেগাজ যা হবার সব হেয় গেছ, 
এখন এর উপর আমরা িবেশষ নতনু িকছু আর সংেযাজন করেত পারব না, খুব জার একটা শািড় খুেল 
অ  একটা শািড় পড়ান যােব, একটা অল ােরর উপর আেরকটা অল ার চািপেয় দওয়া যেত পাের, 
এর থেক বিশ িকছু করা যােব না। িক  যিদ মািটর কাঠােমাটােক ধের নওয়া যায় তখন িতমার 
নানা রকেমর আকৃিত িদেত পারব, রাগা, মাটা, পাতলা, মাঝাির য রকম ই া আকৃিত দওয়া যােব। 
আর যিদ ওই মািটর কাঠােমাটােকও সিরেয় িদেয় ওর ভতেরর খেড়র কাঠােমাটােক ধের িনই, তখন 
দূগার বদেল আেরা দশটা ঠা েরর িতমা বানােত পারব সর তী, ল ী, কালী যা ইে  মুিত করা 
যােব। আর যিদ একবার খেড়র কাঠােমাটােকও বাদ িদেয় বােঁশর কাঠােমাটােকই ধের িনেত পাির তখন 
য কান আকৃিতর য কান মুিত বািনেয় িনেত পারব। এই কাঠােমাটাই সব িকছুর মূল। য কান ব র 
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যত ভতের িগেয় তার মূল কাঠােমাটােক ধরা যােব তত তার থেক িবিভ  ধরেণর বিচ ময় িজিনষ 
বািনেয় িনেত পারা যােব। 
 

 আধ াি কতার ে ও িঠক একই িনয়ম চেল। অধ া  িব ােনরও কতক িল মৗিলক িনয়ম 
ও ধম আেছ। যখন এর কান একটা িনয়মেক কউ ধের িনেয় সটােক সামািজক ে  বা আধ াি ক 
সাধনায় েয়াগ কেরন তখন িতিনই একজন মহা া হেয় যােবন। ামীজীও আসেল এই িজিনষটাই 
কেরেছন। ইদািনং য এত Practical Vedantaএর কথা বলা হয়, ামীজী বদাে র কেয়কিট 
মৗিলক ত েক ধের িনেয়িছেলন, সটােকই িতিন বতমান যেুগর াপেট েয়াগ কের দিখেয় 
িদেলন, আর সটাই আজ হেয় গল Practical Vedanta, ামীজীও জগৎ িবখ াত হেয় গেলন।  
 

 ঠা র সমািধর গভীের িগেয় অধ া  িব ােনর আরও য অেনক মৗিলক ত  ও িনয়ম রেয়েছ, 
স িলেক ধরেত পেরিছেলন যা কথামৃেতর পাতায় পাতায় ছিড়েয় আেছ। আমরাও তা কথামৃত পড়িছ, 
িক  আমােদর মেধ  কাজ করেছ না, কারণ আমরা অধ া  িব ােনর সই মৗিলক িনয়ম িলেক ধরেত 
পারিছ না। চ া করেল আমরা E = MC2 ক হয়েতা জেন িনেত পারব, িক  আণিবক বামা বানােত 
স ম হব না। তার জ  সাধনার অেনক গভীের যেত হেব। আর যতটু ই করা হাক না কন তা 
কখনই আমােদর মহান করেব না, কননা এর আেগই কউ না কউ সটােক আিব ার কের 
রেখেছন। আধ াি কতার ে  যটা আেরা বিশ হয়, আমরা অধ া  িব ােনর অেনক িকছুই হয়েতা 
জািন, িক  িনেজেক সটা আেগ উপলি  কের িনেত হেব, তা নাহেল ত  জেন িনেলও িকছুই করেত 
পারব না। এত ণ য আমরা এত েলা কথা বললাম ধ ুএটু  বলার জ  য, রাজেযাগ পেুরাটাই 
মেনর laws and principles ক িনেয়। মন িকভােব কাজ কের, এর ভাব, গিত কৃিত, মন কাথা 
থেক আসেছ, িকভােব আসেছ, কন আসেছ এর পেুরা িনয়ম িলেক পত িল ধরেত পেরিছেলন। ধের 
িতিন এর েয়ােগর কৗশলটাও দিখেয় িদেলন।  
 

 পেূব য িবিভ  িসি র কথা বলা হেয়েছ, এর সবটাই মেনর laws and principles এর 
েয়াগ। যারঁা যাগী তারা মেনর এই laws and principles ক আিব ার কের যখন েয়াগ কেরন 

তখন এই িসি  িল তােঁদর আয়ে  চেল আেস। অধ া  িব ােনর ে  যাগীরা মেনর ধম ও 
িনয়ম িলেক যখন েয়াগ কেরন তখন বলা হয় Spirituality and its practical application. 
িসি িল যােগর practical application। িক  এর উে  আবার পেুরা আলাদা। যমন ামীজী 
বলেছন িব ােনর ল  জগেতর ঐক েক আিব ার করা। িঠক সই রকম আধ াি কতার মূল ল  হল 
জগেতর ঐক েত পৗছঁান।   
 

 ান মােন এই পু ষ ও কৃিতর মৗিলক ধম ও িনয়ম িলেক জানা। এর য কান একিট 
মৗিলক িনয়মেক, স য কান ে ই হাক না কন, যিদ কউ আিব ার করেত পােরন তাহেলই িতিন 
জগি খ াত হেয় যােবন। যিদ আিব ারও না কের ধ ু য িনয়ম িল ইিতমেধ  আিব তৃ হেয় গেছ,  তার 
য কান একটার নতনু েয়াগ কৗশল দখােত পােরন তােতও িতিন িবখ াত হেয় যােবন। আর যিদ েটাই 
এক সে  করেত পােরন তাহেল তা িতিন িচরিদন জগি খ াত হেয় থাকেবন। ফরােড যখন ইেলি িসিট 
আিব ার করেলন তখন ইংল াে র রানী ইেলি িসিটর ব াপারটা বঝুেত এেসিছেলন। দখার পর রানী 
িজে স করেছন – Mr. Ferrade, what uses of this thing is, the new thing that you 
have invented? তখন ফরােড বলেছন – Her highness, what use of a new born 
child? ফরােড বলেলন একটা িশ  জে েছ, এেত আমােদর িক হেব, আমােদর এই বা া িকভােব 
সাহায  করেব, এখন তা ওর কান েয়াজনই নই আমােদর কােছ, িক  পিঁচশ বছর পর জানা যােব 
স আমােদর জ , সমােজর জ  িকভােব কােজ আসেছ। আজ  ইেলি িসিট ছাড়া মানব সভ তা 
ক না করা যায় না। ফরােড কৃিতর একটা মৗিলক ত েক ধ ুধের ফলেলন। অথচ দখুন এই 
ত , মােন ইেলি িসিট এই জগেতর সিৃ র  থেকই আেছ। কৃিত আমােদর কেব থেক ব পােতর 
মাধ েম কত ইেলি িসিট ছঁুেড় যাে , আমরা জানতাম না য এটাই ইেলি িসিট। কৃিত এই ধরেণর 



324 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

হাজার হাজার ত , িনয়ম আমােদর িদেয় যাে , আর এর সবটাই আমােদর আেশ পােশই ঘুের 
বড়াে , িক  আমরা ধরা তা দেূর থাক জানেতই পারিছ না, কারণ আমােদর মন ও েলােক জানার 
মত একা  নয়।  
 

 আমােদর ভতের প লভ আর দব লভ সং ার েটাই আেছ। প লভ সং ারেক দমন 
করার জ ই আেগকার িদেন আমােদর বাবা মা, িশ করা অ শাসেনর মধ  িদেয় ছেলেমেয়েদর মা ষ 
করেতন। এখন আর সই ধরেণর শাসন নই। সবাই বলেছ িডিসি ন না হেল চলেব না, িক  এরা 
জােন না য িডিসি ন পের, আেগ শাসেনর মাধ েম চির  তরী করেত হেব। সারা িবে  য এত 
গ েগাল, নানান সম া চলেছ এর একমা  কারণ জগেত চিরে র অভাব। িক  সারা িনয়া িচৎকার করেছ 
Discipline has to come from freedom, িক  গাড়ােতই ভলু কের বেস আেছ, এেদর জানা 
নই য discipline never comes from freedom, discipline always comes from 

taking away the freedom.  
 

 বা ােক তার অিভবাবক বেল িদেয়েছ তিুম এভােব বড়েদর মুেখর উপর কখন কথা বলেব না। 
বলার পরও বা া আবার বড়েদর মুেখর উপর কথা বেলেছ, অিভবাবক তখন ঠাস কের তার গােল 
একটা চড় মারল। এখন ওর মেধ  েটা িজিনষই থেক যােব, থেম স য অ ায়টা কেরেছ, সই 
সং ারটাও ভতের থেক যােব, মার খাওয়ার পর ভােলাভােব চেল তার মেধ  য নতনু সং ার তরী 
হে  সটাও মেনর গভীের িগেয় ছাপ ফলেব। ই ধরেণর সং ারই ভতের সূ  শরীের একটা আকার 
িনেয় িনে । িসিডেত গান আেছ, িক  বাইের থেক িসিডেত গান আেছ িকনা কখনই বাঝা যােব না, 
অথচ রেয়েছ। এখােন িক  তাও হয় না, ধ ুmould টা পাে  যায়। এখন এমন কান পিরি ত এেলা, 
যখােন স িনেজর ইে  মত যা খুিশ করেত পাের, সখােন িক  কখনই সিঠক কের বলা যােব না স 
িক ধরেণর আচরণ করেব। কারণ  ধরেণর সং ারই ওর মেধ  রেয়েছ, য অ ায় কাজ কেরিছল 
সটাও রেয়েছ আবার শাসেনর মধ  িদেয় তােক য িঠক পেথ আনা হেয়িছল সটাও রেয়েছ। সইজ  
এই ধরেণর পিরি িতেত বিশর ভাগ লােকরাই দেখ এখােন আমার িক ধরেণর পিরেবশ আেছ, যিদ 
দেখ এখােন আমােক শাি  দবার কউ নই, আমার জ  কান পরু ারও রাখা নই, তখন বিশর 
ভাগ ে  দখা যায় স নিতবাচক ভিূমকােত কাজ করােক অ ািধকার দেব।  
 

 জ াজ া েরর য অসংখ  সং ার আমােদর মেধ  জেম আেছ, িবিভ  পিরেবেশ পিরি িতেত 
স েলা আমােদর িবিভ  কােজর মেধ  ঠেল দয়। েটাই তখন আমােক ঠলেব, িক  অব া অ যায়ী 
একটা বিশ শি শালী থােক আেরকটা কম শি শালী থােক, িক  েটাই আমােক ঠলেত থাকেব। 
আমােদর ল  হল এই েটা থেকই বিরেয় আসা। ধ ু য খারাপ েলা থেক বিরেয় আসেত হেব 
তা নয়, ভােলা খারাপ েটা থেকই বিরেয় আসেত হেব। িক কের বেরান স ব? এর আেগ সাধন-
পােদ দশ ন র সেূ  বলা হেয়িছল ত িত সবেহয়াঃ সূ াঃ। িত সেবর অথ হল, য িজিনষটা 
যখান থেক জ  িনেয়েছ, মােন সব কেরেছ, সটােক সইখােন ঠেল ঢুিকেয় দওয়া।  

 

 থম কাজ হল বীজেক কৃিতর মেধ  ঠেল িদেয় এবার পু ষেক কৃিত থেক আলাদা কের 
দওয়া। িক  এরােতা আবার জুেড় যেত পাের। িক  না, আর জুড়েব না, কারণ স যখন বেুঝ নেব 
য আিম অ ানতা বশতঃ িনেজেক কৃিতর সােথ এক কের রেখিছলাম, আিম এখন বেুঝ গিছ আিম 
হলাম ত , কৃিতর সােথ আমার কান স কই নই। সিবক  সমািধ বা সবীজ সমািধ হল িত সব। 
িত সব মােন counter creation, িক  িত সব করেত করেত যখন কৃিতেত চেল যােব তখন 
স কৃিতেকও জয় কের নেব, মােন তখন া হেয় গল। িক  তােত িক হেব? ওখান থেক তােক 
আবার এই জগেতর মেধ  নেম আসেত হেব। কারণ বীজটা তা রেয় গেছ। িত সব করেল িক হেব 
বীজটা তা শষ পয  থেকই যাে । বীজেক িনবীজ করেত হেব। পু ষেক কৃিত থেক আলাদা কের 
িদেল িনবীজ হেয় যােব। িনবীজ আর সবীেজর এটাই ব াখ া। সব িকছুই সবীজ, একমা  যখন যাগী 
আ ােন িতি ত হেয় যােবন, রাজেযােগর কথােত পু ষ যখন কবল  লাভ কেরন তখনই িনবীজ 
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হেয় যােব। তার আেগ পয  সব িকছুই সবীজ অব ায় থাকেব। যত উ েরই িতিন থা ন না কন সব 
েরই সবীজ থেক যােবন, যত ণ না তারঁ আ ান হে । 

 

জ , ঔষধ, ম , তপ া ও একা তা থেক য য িসি  আেস 

 এর আেগ য সব িসি র কথা বলা হেয়িছল, এই সব িসি  ছাড়াও দখা যায় িকছু িকছু 
লােকর মেধ  অেনক রকম মতা থােক, সাধারণ িকছু লােকর মেধ ও অেনক অসাধারণ  দখা যায়। 
এই মতা ও অসাধারণ  িকভােব হয়? এটােক বাঝােত িগেয় পত িল একটা খুব মজার সূ  
বলেছন, যিদও যােগর মূল ত  জানার জ  এই সূে র খুব একটা  নই। এখােন আমােদর 
েটা িজিনষেক িনেয় চলেত হেব – একটা মজার আেরকটা পণূ। মজার সূ  হল য সূ িল 

আমােদর িকছু তথ  সরবরাহ কের যােগর অেনক অজানা িজিনেষর ধারণা করেত সাহায  করেব িক  
এ িল যিদ নাও জানা থােক তােত িকছু যায় আেস না, দশেনর মূল ত  জানার ব াপাের এ েলা 
আমােদর সাহায  করেব না।  
 

িঠক এই ধরেণর একটা মজার সেূ  বলেছন – জে ৗষিধম তপঃসমািধজাঃ িস য়ঃ।।১।। 
এই িসি  আ ান বা ঈ র ান লােভর পর য িসি  হয় সই িসি র কথা বলা হে  না, বা আমরা 
যমন বিল উিন িস  পু ষ, এখােন তা বলা হে  না, িসি  মােন িস াইেকই বাঝান হে । এজখােন 
িসি র অথ কান ধরেণর িবেশষ অিত ীয় মতা। িসি  নানান ধরেণর হয়। সম  িসি  িকভােব 
মা েষর মেধ  আেস? এর আেগ িব ািরত ভােব দখােনা হেয়েছ কান কান িজিনেষর উপের সংযম 
করেল কী কী ধরেণর িসি  আসেব। িক  কা র মেধ  যিদ একবার পিব তা এেস যায় তখন যত 
িসি র কথা এযাবৎ বলা হেয়েছ, সব িসি  তার মেধ  াভািবক ভােবই এেস যােব, তার মােন তখন 
আর তােক নানান িজিনেষর উপের সংযম েয়াগ করেত হেব না। এখন পিব তা আর সংযম ছাড়া এই 
িসি  আর িক িক ভােব আসেত পাের? তখন বলেছন পাঁচ ভােব এই িসি  িল আসেত পাের – জ , 
ঔষিধ, ম , তপঃ ও সমািধ এই পাচঁিটর মাধ েম িসি  পাওয়া যায়। 
 

 জ  মােন – িকছু িকছু লােকর জ  থেকই িস াই থােক। আমরা সব সময় মেন কির 
আধ াি ক জীবেনই ধ ু িস াই হয়। না তা নয়, িসি  য কান ে ই আসেত পাের। িব ান, 
সািহত , স ীত, িশ কলা, খলাধলূা অ া  ে ও এই িস াই িল আসেত পাের। আমরা অেনক 
সময়ই দিখ য একটা বা া ছাটেবলােতই কান কান ে  িবরাট িকছু হেয় যায়। িতভাবান 
ব ি েদর বশীর ভাগ ে  দখা যায় তােঁদর বা া বয়েস থেকই বিু  খুব খর। অ  রকমও 
আেছ, কউ হয়েতা িনেজর িতভােক লাগাবার েযাগ পাি ল না, িক  হঠাৎ েযাগ পেতই সখান 
থেক তার যা া  হেয় গল। তেব সাধারণতঃ যটা দখা যায় তা হল, জীবেন যত রকম িসি  
আেস, এই িসি  আেগ থেকই কাশ হেত  হেয় যায়। তেব শ িপয়ার থেক  কের যত 
িতভাবান ব ি  আর য কান ে ই হাক না কন এনারা সবাই য এই এক জে ই িতভাবান 

হেয় জে িছেলন তা নয়। বেটােফন স ূণ বিধর হেয়ও িবে র একজন অ তম  িমউিজক 
কে াজার েপ ীকৃিত পেলন। িক কের স ব হেয়েছ? এই জে র আেগর আেগর জে  এনােদর 
সাধনা করা আেছ।  িক  এই ধরেণর িসি  এনােদর কত িদন থাকেব? ভগবান জােনন, যমন যমন 
তপ া কেরিছেলন সই রকম চলেব। কিপল মুিনেক বলা হয় য িতিন জ  থেকই িস  িছেলন – 
গীতায় আেছ – িস ানাং কিপেলা মুিনঃ - িস  পু ষেদর মেধ  আিম (ভগবান) কিপল মুিন। তমিন 
অিভম  জ  থেকই অ িবদ া জানেতা, অ াব  জ  থেকই বদ  িছেলন, যিদও এ েলােক 
কািহনীেত প দওয়া হেয়েছ। িক  মূল কথা হল অেনেক জ  থেকই কান একটা িবদ ােত িস  
হেয় আেসন। 
 

 ি তীয় ঔষিধ। এখােন ঔষিধ মােন রাসায়িনক। রাসায়িনক িকছু িজিনেষর ব বহার কের িসি  
পাওয়া যায়। আমােদর দেশর াচীনকােল লােকেদর মেধ  িব াস িছল িকছু রাসায়িনক েব র 
মাধ েম িসি  হেত পাের,  ীক দেশও আেগেকর িদেন এ ধরেণর িব াস িছল। াচীন কােল রাসায়ন 
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শাে  বলা হত কউ যিদ এই এই িজিনষ সবন কের নয় তাহেল তার মেধ  এই এই ণ বা মতা 
চেল আসেব, এর মেধ  বড় মতা লাভ হল অমর  লাভ করা। িকছু রাসায়ন ব  িছল য িল সবন 
করেল মা ষ দীঘ জীবন লাভ করত। পত িল এ েলােক ীকার কের িনেয় বলেছন, এমন িকছু 
রসায়ন ব  আেছ য িলর সিঠক েয়ােগর ারা মা েষর অিত মানিবক িকছু মতা এেস যায়। 
অমরনােথ ওই ঠা ার মেধ  িদেয় যাে  সবাই ঠ   ঠ   কের কাপঁেছ, আেরক জন বাবাজী গাজঁা টেন 
শরীর গরম কের খািল গােয় ব া   ব া   করেত করেত চেল যাে , এটাও িসি । িক  আসল িসি  
হল সই রসায়নেক পাওয়া য রসায়েনর সাহােয  মা ষ অমর হেয় যেত পাের। ামীজীও এখােন 
বলেছন – িকছু িকছু যাগীরা আেছন যারা রসায়েনর মাধ েম এখনও তােঁদর পরুাতন শরীরেক ধারণ 
কের রাখেত স ম হেয়েছন। পত িলও এই কথা অ ীকার করেছন না।  
 

একটা বয়েসর পর এমিনেতই কান িকছুেত মনেক বসােনা যায় না, য কান কাজ করেত 
গেল কােজ মন লােগ না। আজ হাটঁেুত ব াথা তা কাল কামের ব াথা, কখন মাথা য ণা, গা ম াজ 
ম াজ, খেল হজম হয় না, রােত ঘুম না আসা এ েলা লেগই থােক। এসব দেখ- েন ঋিষরা বঝুেলন 
শরীর আর মেনর মেধ  একটা সাংঘািতক সংেযাগ আেছ। তাই মন যিদ ভােলা রাখেত হয় শরীরেকও 
তাহেল ভােলা রাখেত হেব। তখন তারঁা শরীরেক ভােলা রাখার জ  রসায়ন শা  তরী করেলন। 
ভারেত এক সময় রসায়ন শা  খুব জনি য় হেয়িছল। রসায়ন শাে  সই ধরেণর িকছু রাসায়িনক 
েব র ব বহােরর কথা বলা হেয়েছ যােত মা ষেক দীঘজীিব করা যেত পাের। যারঁা যাগ সাধনা 

করেছন তারঁা ভাবেছন বেুড়া হেয় গেল আমােক মের যেত হেব। তার সােথ এও ভাবেছন মের 
যাওয়ার পর আবার আমােক নতনু কের  করেত হেব। নতনু জ  নওয়ার পর থম দশ বােরা 
বছর এমিন এমিনই চেল যােব। গত জে  যসব আচােযর কােছ িশ া পেয়িছলাম তারাও মের 
গেছন, সই িবদ াটাও হয়েতা হািরেয় িগেয় থাকেব। আবার নতনু কের সব িকছু খঁুেজ পেত িনেত 
হেব। তার থেক বরং একটা দীঘ জীবন যিদ পাওয়া যায় তাহেল সব ঝােমলা চেুক যােব। তাহেল 
এমন একটা উপায় বার করেত হেব য িবদ া িদেয় আমার এই শরীরটা দীঘিদন চািলেয় িনেয় যেত 
পারেবা। সই থেক ভারেত তরী হল রসায়ন শা । রসায়ন একিদেক যমন মা ষেক দীঘায়ু শরীর 
িদেয়িছল, তমিন রসায়েনর অ  একটা উে  িছল সীসা বা লাহােক িক কের সানােত পা িরত 
কের দওয়া যায়। বিশর ভাগ ে  রসায়েনর মূল কাজ িছল মা েষর ভাগেক িকভােব চিরতাথ করা 
যায়। িকছু িদন আেগও ােম গে  সাধুবাবারা এই কাজ েলা কের বড়ােতন, িক কের লােকেদর 
অ খ সািরেয় দেব, িক করেল স ি  পাওয়া যােব ইত ািদ। যাগীেদর দিৃ  িক  অ  িদেক িছল, 
তারঁা চাইেতন যিদ শরীরটােক ভােলা রাখা যায় আর দীঘজীিব হওয়া যায় তাহেল বার বার জ  না 
িনেয় এই জে ই সহেজ িসি  লাভ কের জ -মৃতু র পাের চেল যাওয়া যায়। কারণ একই শরীরেক 

 ভােব যিদ ধের রাখা যায় তাহেল িসি  অব ই পাওয়া যােব। যাঁরা িপএইচিড কেরন তােঁদর টানা 
অেনক িদন কাজ করেত হয়, িঠক তমিন ধম সাধনাও টানা অেনক িদন করেত হয়। তারপের দখেছন 
ঔষধ িদেল শরীেরর নানা রকম ব ািধর িনরাময় হেয় যাে , ঔষধ সবন করেল িখেদ বেড় যাে , ঘুম 
ভােলা হে , হাটাচলা, ওঠাবসা সবই াভািবক থাকেছ। তখন তােঁদর মেন এল, এমন িকছু করা যাক 
যােত এই শরীরেকও ল া ধের রেখ তপ া চািলেয় যাওয়া যায়।  
 

অ  িদেক এর আেরকিট মজার ব াপার আেছ। আমরা িব াস কের চলিছ য, সব িকছুর 
পছেন সই া া পু ষ আেছন। য ভােবই হাক পু ষ কৃিতর এলাকায় চেল আসার পর একটা 
সূ  শরীর হেয়েছ। সূ  শরীর একটা লূ শরীরেক অবল ন কের। মা-বাবার স ক থেক লূ 
শরীরটা ধীের ধীের বাড়েত  কের। িক  এই লূ শরীর িত িনয়ত পা ােত থােক। আমরা খাওয়া-
দাওয়া করিছ, অ  িদেক আমােদর কািশকা েলা অনবরত মের যাে  তার জায়গায় আবার নতুন 
কািশকা তরী হেয় চেলেছ। আমরা বলিছ বেট আিম তা সই লাক, িক  সই লাক কাথায়! 
গতকাল আিম যা িছলাম আজেক আিম আর সই আিম নই। আিম ান কেরিছ, িনঃ াস- াস 
িনেয়িছ, কত িকছু খাওয়া-দাওয়া কেরিছ, আমার শরীেরর য ছাট ছাট কািশকা েলা িছল সব শষ 
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হেয় িগেয় তার জায়গায় আবার নতনু নতনু কািশকা জ  িনেয়েছ। আমােদর র  কেয়ক িদেনর মেধ  
পাে  নতনু র  তরী হেয় যাে । অথচ বলিছ আিম সই লাক। আমােদর আসল আিম হেলন সই 

 আ া। িক  তার িঠক পেরই সূ  শরীরটাই িঠক িঠক আিম। লূ শরীেরর পতন হেয় গেল এই 
সূ  শরীর আেরকটা নতনু লূ শরীরেক ধের িনে । সখান থেক আমরা আবার একটা শরীর বািনেয় 
িনি । আপিন আেগ িছেলন িম ার এ , পের হেবন িম ার ওয়াই। এে র পর আপনােক মের যেত 
হল, মের িগেয় আপনােক ওয়াই হেত হেব। তাহেল এমন িকছু করা যাক না কন, যােত এই শরীর 
থাকেত থাকেতই এমন একটা মকািনজ   তরী করব, আমার য সূ  শরীর যটা িদেয় নতনু শরীর 
বানায়, সই মকািনজমেক এখনই আিম চাল ুকের দব। এই ব াপারটা তা সাধারণ ভােব হেব না। 
তখন ঔষিধ ব বহােরর কথা এেলা। সইজ  আেগকার িদেনর যাগীরা ঔষিধর িদেক খুব মন 
িদেয়িছেলন। সখান থেক আমােদর রসায়ন িবদ া বা আলেকিম িবদ ার সার  হেয় গল। 
আলেকিম থেকই কেমি  এেসেছ। আমােদর পর রােত একটা চিলত িব াস চেল আসেছ য, 
আেগকার অেনক বড় বড় ঋিষরা, যাগীরা এখনও বেঁচ আেছন। এইভােবই বলা হয় হ মান নািক 
এখেনা বেঁচ আেছন। হ মান বেঁচ আেছন তার মােন, হ মােনর শরীেরর য কািশকা েলা খেস 
যাি ল সখােন নতনু কািশকা তরী হেয় যাে , হ মান একই থেক যাে ন। সই রকম ব াসেদব, 
িবভীষণ যাগ শি র জাের নািক এখনও বেঁচ আেছন। এ েলা কািহনী, সাধারণ মা ষ কািহনীেকই 
সিত  বেল মেন নয়।  

 

মূল কথা হল ওষিধর ভােবও িসি  লাভ করা যায়। িসি র মেধ  শরীেরর িসি র ব াপার 
আেছ, িঠক তমিন একা তার ব াপারটাও আেছ। অেনক সময় িকছু ধরেণর ওষধু সবেন মেনর একা  
শি  বিৃ  পায়। আেগকার িদেন েটা িজিনষই িছল, গাজঁা আর ভাং। সাধু বাবাজীরাও এই েটা 
িজিনষ সবন করেতন। য মন শরীেরর সে  যু  হেয় আেছ, গাজঁা আর ভাং সবন করেল মন 
শরীেরর থেক আলাদা হেয় যায়। তখন যটা কের সটাই করেত থােক। গাজঁা ভাং সের িগেয় এখন 
অেনক িকছুই এেস গেছ, এলএসিড, হেরাইেনর মত উ ত মােনর সব াগ এেস গেছ। অেনক সময় 
নতনু জে র ছেলেমেয়রা  কের, এলএসিড, হেরাইন খেলও তা আনে  বুঁদ হেয় থাকা যায়, 
মন একটা জায়গায় একা  হেয় থােক, তাহেল এ েলা খেত আপি র কী আেছ? িঠকই বলেছ, 
যােগও এই িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ, এই ধরেণর অেনক িকছু িঠকই হয়। িক  এ েলা খুব িনকৃ  
প িত আর এর জ  আমােক বাইেরর সাহােয র দরকার হে , যার জ  িনয়িমত আমােক ঔষধ 
খেত হেব। আর যত ণ চােখর সামেন না দখিছ একজন লাক অেনক বছর বেঁচ আেছ তত ণ 
িব াস হেব না, কািহনীেত তা অেনক িকছুই বািনেয় দওয়া যেত পাের। এটা গল ওষিধর ব াপার।  
 

 ততৃীয় হল ম । কান কান িবেশষ মে র যিদ অ শীলন করা হয় তাহেল িবেশষ িবেশষ িসি  
লাভ হেত পাের। যমন সযূ ণাম অভ াস করেল নািক মা ষেক সে ািহত করার শি  এেস যায়। 
রাজ চ ী পাঠ করেল বা অেনক িদন ধের চ ীর পারায়ণ করা হেল বািড়র অেনেক িব  নাশ হেয় যায়, 
এছাড়াও চ ী পােঠ একটা িবেশষ শি  আেস। বািড়েত অথবা কা র জীবেন অেনক ঝােমলা চলেছ 
তখন রাজ যিদ া সহকাের এক অধ ায় চ ী পাঠ করা হয় তখন িকছু িদেনর মেধ  সব ঝােমলা 
চেল যােব, যেত বাধ । এইভােব ম  ারা িসি  লাভেক পত িলও ীকৃিত িদে ন। আমরা য িনত  
জপ করিছ, এই জেপরও সাংঘািতক শি । ীমাও বলেছন জপাৎ িসি । ম  বলেত দী ামে র 
জপেকই বশী বাঝায়। বলা হয় জপ করেলও িসি  হেব, িসি  মােন অ িসি েত যসব িসি র কথা 
বলা হয়, সই অ িসি ও পাওয়া যেত পাের। যাগ একটা দশন, যাগ তার িনজ  একটা পেথর কথা 
বেল িদে , িক  তাই বেল যাগ কখনই বলেব না অ  পেথ তামার িসি  হেব না। যাগ বেল, 
মেনর একা তার অ শীলন করেল এই ধরেণর িসি র অিভ তা এমিনেতই পেয় যােব। অ  পেথ 
হেব িক হেব না সটা যােগর ব াপার নয়। িক  তাও িকছু িকছু িজিনেষর কথা যাগ বেল িদে , 
যমন রসায়ন িদেয়ও তিুম িকছু িকছু িজিনষ পেত পােরা। জ  থেকও তামার মেধ  িকছু িকছু 
িস াই এেস যেত পােরা। আর ম , মােন জপ করেলও িসি  হেব। য কান ম  জপ করেলই হেব, 
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তার মেধ  ‘ও’ঁ ক বলা হয় । তে ও নানা রকম বীজমে র উে খ পাওয়া যায়, সখােন এক 
একিট বীজমে  এক এক রকম িসি র কথাও বলা হেয়েছ। ামীজী বলেছন মা েষর মতার ইিত করা 
যায় না, তার অসীম মতা। মা েষর মতা বলেত মা েষর মেনর কথাই বলা হে । ামীজী তা 
শল ব া, িতিন বলেছন There is no limit to man’s power, the power of words and 

power of mind। এটাই বলেছন মেনর য শি  তার ইিত করা যায় না। আর মে রও য শি  
তারও ইিত করা যায় না। আসেল মা ষ আর মা েষর মন একই। তেব তার য শারীিরক েচ া, 
তারও কান সীমানা নই। শারীিরক চ াও কাথাও না কাথাও িগেয় মেনর মাধ েম িদেয় বিরেয় 
আেস। আসেল শরীর মেনর থেক অেনক নীেচ।  
 

মেনর অদম  শি  মা ষেক কাথায় িনেয় যেত পাের তার িনদশন িহসােব এখােন একিট 
ঘটনা উে খ করা যেত পাের। গয়া জলােত একজন িদনমজুর িছল। িদনমজুেরর মাইেন খুবই 
সামা । সকাল থেক কাজ করত আর পরুেবলা তার ী তার জ  খাবার িনেয় আসত। খাবার িদেত 
ীেক রাজ িবরাট একটা ল া পথ ায় বােরা চৗ  িকেলািমটার রা া অিত ম কের আসেত হত। এটা 

হল পােয়র রা া, িক  মাটেরর রা া আরও দীঘ। িদনমজুর লাকিট ভাবেলা এখান থেক যিদ একটা 
র  কের দওয়া হয় তাহেল দশ বােরা িকেলািমটােরর রা া হাটার বদেল পাচঁেশা িমটার হাটেলই 
পৗেঁছ যাওয়া যােব। মাথার মেধ  ভাবনা আসার পর থেক লাকিট যখন পেুর িব ােমর সময় পত 
তখন স ছিন িদেয় পাহােড়র গােয় র  করেত থাকত। যিদ র  হেয় যায় তাহেল ওর ীর অেনক 
িবধা হেব। ইিতমেধ  তার ী মারা গল। যার জ  র  করা স বচারীই মের গল। লাকিট 

ভাবল, রে র কাজটা যখন একবার করেত  কের িদেয়িছ, কাজটা কেরই যাই। এরপর একিদন 
লাকিটেক সরকাির কাজ থেক অবসর িনেত হল। অবসেরর পর ভাবেলা, এতটা যখন কের িদেয়িছ 
তাহেল বািকটু ও কের িদই। লাকিট র  করেতই থাকল। শেষ লাকিটর যখন স র পঁচা র বয়স 
হেয় গেছ তখন ওই র টা স ণূ তরী হেয় গল। তখন সারা দেশর খবর কাগেজ লাকিটর 
কীিতর কথা বেরাল। খুব কম লােকরই এই কীিতমূলক কােজর খবরটা নজের এেসেছ। আসেল 
আমরা তা খবেরর কাগেজর যত রকম আবজনার খবর েলাই পিড়, যখােন মা েষর শি  কােশর 
খবর বেরায় সই খবের আমােদর আ হ থােক না। পের লাকিটেক স ধনা দওয়া, সরকার থেক 
পরু ার দওয়া সবই হল, িক  লাকিট তা স ান আর পরু ােরর জ  এই কাজ কেরিন, স িনেজর 
মত কের গেছ। ওর মেন হল এটা করা উিচত তাই কেরেছ।  

 

চীন দেশর জ   মা ারেদর ট ট বইেতও একই ধরেণর একটা ঘটনােক ান দওয়া 
হেয়েছ। যােক িনেয় কািহনী সই লাকিট চীেনর খুব ত  এক ােম থাকত। একবার িতেবশীর 
সােথ কথা কাটাকািট হেত হেত লাকিট খুব উে িজত হেয় তার িতেবশীেক খুন কের দয়। লাকিট 
দখল ধরা পড়েল আমার তা এবার ফািঁস হেয় যােব। লাকিট াম ছেড় পািলেয় িন ে শ হেয় 
গেছ। অেনক দূের পািলেয় িগেয় সখােনও স িকছু কাজটাজ করেত থাকল। এখােনও লাকিট সবার 
িবধার জ  একটা র  তরী করেত  কেরেছ। একটা লাক একা একটা র  তরী কের যাে , 

এই খবর চািরিদেক ছিড়েয় গেছ। িবিভ  া  থেক অেনেকই এখন লাকিটেক দখেত আসেছ – 
যােক কান কাজ দওয়া হয়িন িক  িনেজ থেক স একটা র  কের যাে । ইিতমেধ  যােক স খুন 
কেরিছল তার ছেলও সখােন পৗেঁছ গেছ। লাকিটেক দেখই স তােক িচেন ফেলেছ। ছেলিট 
বলেছ ‘তিুম আমার বাবার খুনী, আমােক ফািঁক িদেত পারেব না। আিম তামােক খুন করেত এেসিছ’। 
তখন লাকিট বলেছ ‘তিুম অব ই আমােক খুন করেব, আিম অ ীকার করিছ না য আিম তামার 
বাবােক খুন কিরিন, আিম িন য়ই দাষ কেরিছ। তেব এই র টা শষ হেয় যাক, র টা হেয় গেল 
লােকেদর অেনক িবধা হেব। খুব বশী িদন লাগেব না, এই কটা িদন তিুম এখােনই থেক যাও। 
শষ হেয় গেল তিুম আমােক খুন কের িদও’। ছেলিট রািজ হেয় গেছ। এত বছর অেপ া করা 
গেছ, আর না হয় কটা িদন অেপ া কির। ছেলিট এবার লাকিটর কাজ দখেত থাকেলা, সারািদন 
িকভােব র  বািনেয় যাে  তা যাে ই। লাকিটর কাজ দখেত দখেত ছেলিটর মন পিরবতন হেত 
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 হেয় গেছ। একিদন র টা তরী হেয় গল। র  তরী হেয় যাওয়ার পর লাকিট িগেয় 
ছেলিটর সামেন এেস দািঁড়েয়েছ। ছেলিট লাকিটর পােয় লিুটেয় পেড় বলেছ ‘আপিন একজন 
সিত কােরর জ   মা ার, আপনােক খুন করার িচ া করাও আমার পাপ’। লাকিটর কাজ দখেত 
দখেত এই কিদেন ছেলিটরও িসি  হেয় গল। এই হল মা েষর অসীম মতার িনদশন। যখােন 
সরকার িকছু করেত পারেছ না, সমাজ িকছু করেছ না, সখােন একজন লাক দািঁড়েয় উেঠ বেল িদল 
‘আিম এই কাজ করেবা’। এই বেল স কােজ নেম পড়ল। সবাই তােক দেখ হাসেছ, িব প করেছ। 
িকছু িদন পর সবাই বলেত  করেব, লাকিট পারেব। তারপর যখন করা হেয় গল তখন এেস 
বলেব ‘আিম তা থম থেকই জানতাম ও পারেব’। এটাই সমােজর ভাষা। মা েষর মতা অসীম, 
িক  এই অসীম মতা িনেয় আমরা সামা তম কাজটু ও করেত চাইিছ না। একবারও তা আমরা 
ভািব না য, একটা িকছু করেল হয় যােত সবারই ম ল হেব। আসেল আমােদর মতা যমন অসীম 
অ ানটাও তমিন অসীম, এই অ ানতা আমােদর সম  মতােক ঢেক রেখেছ।           
 

 চতথু তপ া। দীঘ িদন ধের যিদ কান িকছুর অভ াস করা হয় তখন িকছু শি  চেল আসেব। 
মুসলমানরা এক মাস ধের রাজা কের আর িদেন পাচঁ বার নমাজ পড়েছ, এটু েতই এেদর এেতা 
শি । এেদর পেুরা শি টাই রাজা থেক আসেছ। আর এিদেক নমাজ পড়েছ তােত ম শি  পেয় 
যাে । আর রাজােত তপ ার শি  পেয় যাে । উপাসািদ করেলও শরীের একটা িস াই আেস। 
সবাই মেন কের এ েলা খুব সহজ পথ। কউ একটা হাত উচঁ ুকের বা এক পােয় বােরা বছর দিঁড়েয় 
আেছ, কউ গােছর উপর বেস আেছ, িবিচ  িবিচ  িজিনষ কের যাে । এরা তপ ার আসল জায়গােত 
িকছুই করেছ না। একটা িবদ ােক িনেয়, একটা দশনেক িনেয় কউ তপ া করেত চায় না। এ েলা 
হল চমক দখােনা, আমার নাম হেব, লােক দখেত আসেব আিম বােরা বছর হাত তেুল দািঁড়েয় 
আিছ। এ েলােক রাজেযাগ তপ া বলেছ না। তেব য কান তপ া করেত িগেয় থেমর িদেক চুর 
ক  ীকার করেত হয়, তারপর আে  আে  ক টা চেল যায়। 
 

 এক ব ি  গ ার ধাের রাজ ধুমা  পয়সা কামাবার জ  একটা আসেন যাগীবাবা সেজ 
বেস থাকত। আসনটা কখনই পা াত না। গ া থেক ান কের যখন কউ উেঠ আসত তখন স 
সবাইেক িনেয় িনেয় রাম রাম কের জপ করত, কখন বা ভজন আর  কের িদত। লােকরা ভি  
কের কউ আট আনা চার আনা কের িকছু ণািম িদেয় িদত। এই ভােব স আট দশ বছর ধের ব ার 
ওপের আসন কের একাসেন বেস কািটেয়েছ। আর যা টাকা পয়সা পড়ত তােতই ওর খাওয়া-দাওয়া, 
নশা করা সব হেয় যাি ল। এিদেক ানীয় িকছু চ াংড়া ছেল একট ু চা খাওয়া গ  জব করার 
উে ে  এর কােছ আসা যাওয়া  কেরেছ। একিদন উিন একিট ছেলেক েটা টাকার একটা নাট 
িদেয় লা  ুিনেয় আসেত বলেলন। স ছেল তা লা  ুিনেয় এেসেছ। এই বাবাজী সব সময় িহেসব 
রাখত কটা চার আনা, কটা আট আনা পড়েছ। আবার িকছু ণ পের বলেছ – আ া চা িনেয় এেসা। 
বেল ব ার তলায় হাত ঢুিকেয়েছ, দখেছ আেরকটা  টাকার নাট। িক  তাঁর পির ার মেন আেছ য 
আজেক একটাই  টাকার নাট পেড়িছল। িক  এখন এই  টাকার নাটটা কখন পড়ল খয়াল পড়েছ 
না। সই যাই হাক, তখন স এটােক তত  িদল না। পেরর িদন ছেলরা এেস তার কােছ আবার 
িকছু খেত চাইেছ, স ব ার নীেচ হাত িদেয়েছ, িদেয়ই দেখ আবার একটা  টাকার নাট। এবাের 
িক  ও আ য হেয় গেছ। এবার স েত ক নােটর মেধ  একটা িচ  িদেয় রাখেত  করল। 
পেরর িদন এই রকম একটা িচ  দওয়া  টাকার নাট িদেয় পািঠেয়েছ। িকছু ণ পের যখন ব ার 
নীেচ হাত িদেয়েছ দখেছ ওই িচ  দওয়া নাটটাই ফরত চেল এেসেছ। এটা য একটা অেলৗিকক 
কা  বঝুেতই বাবাজীর মেধ  আত  ঢুেক গল – আিম িস াই এর কথা েনিছলাম, এেতা দখিছ 
আমার িস াই এেস গেছ। য টাকাটাই আিম খরচা করিছ, সই টাকাটাই ফরত চেল আসেছ। কাথা 
থেক চেল আসেছ, িকভােব চেল আসেছ সটা অ  ব াপার, িক  এেস য যাে  এটা পির ার। এখন 
ব াপারটা জানাজািন হেয় গেল িক থেক িক হেয় যােব বলা যায় না। সই রাে ই ব াফ া িটেয় 
গ ায় ফেল িদেয় িচরিদেনর মত ওই জায়গা ছেড় উ রকাশীেত চেল এল। সখােন িগেয় পের িতিন 
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আবার বড় সাধ ুহেয় িগেয়িছেলন। এটাই তপ ার ফল। েুল ছা েদর এত কড়া িডিসি েন রাখা হয়, 
চপু কের বেস থাকেব, মন িদেয় কথা নেব, কথা বলেব না, এ িলই আসল তপ া। বা ােদর যত 
িডিসি েন রাখা হেব তত এেদর তপ া হেয় যােব। যত তপ া স করেব ততই তার ান অজন আর 
শি  বিৃ  হেব।  
 

 শেষ বলেছন সমািধর ারাও িসি  পাওয়া যায়। এই সমািধর অথ মেনর একা তা। পত িল 
এখােন যটােত আমােদর দিৃ  আকষণ করেছন তা হল – য িজিনষ েলা এত ণ বলা হল এ েলা 
অিত সাধারণ। এ েলার তত  নই,  হল সমািধ। সমািধ থেক য শি  আেস সটাই 
সিত কােরর শি । ান, আধ াি কতা, নিতকতা, যটাই চাওয়া হাক না কন, সমািধেত এই 
িজিনষ িলর সেবা  উৎকষতা অিজত হয়। জ , ঔষিধ, ম , তপঃ এ িলেত যত িসি ই আ ক না 
কন, য কান মু েত আবার পতন হেত পাের। যােগর ল  মেনর মেধ  যত রকেমর বাসনা আেছ, 
তার থেক িনবৃ  হওয়া। অেনক এেস বেলন ‘আমার ঈ র দশন হেয়েছ’ আর এটােকই তারা সব িকছু 
মেন কেরন। আমােদর মি ে  একটা িবেশষ নাভ স টার আেছ, সখােন যিদ ইেলে া ম াগেনট 
লািগেয় ইচ অন কের দওয়া হয় তাহেলও অেনক িকছুর দশন হেয় যােব, হয়েতা ীরামকৃ েকই 
সামনা সামিন দখেত পারব। জ ািত দশন করেত চান? এই ইচটা অন কের িদন, জ ািত দশন হেয় 
যােব। আবার অেনেক বলেছ খ- ঃেখর পাের যেত হেব, তা আিফং খেল বা গাজঁা খেল যত ণ 
নশা থাকেব তত ণ তা স খ- ঃেখর পােরই চেল যাে । এ েলার সে  আধ াি কতার পাথক  
কাথায়? পাথক  হে  বাসনার িনবিৃ েত। নশা কের যত ণ বুঁদ হেয় থােক তত ণ স খ- ঃেখর 
পাের চেল যায়, িক  তার নশার ঘারটা কেট যেতই আবার তার খ- ঃখ িল আেরা বিশ মা ায় 
িফের আেস। িক  যার একবার সমািধ হেয় গেছ সই সিত কােরর খ- ঃেখর পাের চেল যােব। 
এত ণ িসি  পাওয়ার যত উপােয়র কথা বলা হল, এ েলাও এক একটা উপায় িক  মূল পথ হল 
সমািধ, সমািধ মােন মেনর একা তা।  
 

যাগদশন একিট পণূা  িব ান, এই িব ােনর মূল ক  হল মেনর একা তা। বািক েলাও 
যাগ অ ীকার করেছ না, ওই উপােয়ও িসি  হেব িক  ও েলা মে র ভােলা। িক  িসি র  পথ 
হল সমািধ, অথাৎ মেনর একা তা। ামীজীর মেধ  যত িসি  িছল সবটাই তারঁ সমািধ থেক, পিব তা 
থেকই এেসিছল, সেত র মুেখামুিখ িতিন হেয়িছেলন বেলই তারঁ মেধ  য শি  এেসিছেল সই 
শি েক িতিন মানব কল ােণ আর মা েষর আি ক উ িতর কােজ লাগােত পারেলন। যিদ সিত ই কউ 
এই ধরেণের শি  লাভ করেত চান তাহেল তাঁেক সমািধর জ  উেঠ পেড় লাগেত হেব, অথাৎ 
আ ােনর পেথ যেত হেব। সমািধর শি  িদেয় আপিন যা িকছু পেত চান, সবটাই পেত পােরন। 
ঠা র কশব সেনর নােম বলেছন ‘ কশেবর ধ ানটু  িছল বেল তারঁ এত নাম-যশ’। ামী 
ভেূতশান জীও সাধেুদর বার বার বলেতন ‘ধ ান কর, ধ ান কের যাও’। যারা ধ ান করেত পারেব না 
তারা জপ করেব, ীমা তা বেলই িদেয়েছন জপাৎ িসি । দী ামে র উে ও হল যােত মনেক 
একা  করা যায়। কারণ শষ পয  একা তা ছাড়া িকছুই হয় না। জ গত যােদর িসি  তােদরও মন 
খুব একা , ঔষধ িদেয়ও যখন িসি  আসেছ তখনও মনেক একা  করেত হে , ম  িদেয়ও একই 
িজিনষ করা হে  আর তপ া িদেয়ও মনেক একা  করা হে । শষ পয  সব িকছুই গৗণ হেয় যায় 
একমা  একা  বা সমািধই হল মুখ ।   
 

যােগর মেত মিববতন যভােব হয় 

 এত কথা বলার পর পত িল এখন স ূণ অ  সে  চেল এেস যােগর মেত মিববতন 
িকভােব হয় বলেছন – জাত র-পিরণামঃ কতৃ াপরূাৎ।।২।। এখােন জািত মােন া ণ, ি য় 
নয়। জািত মােন জীব জগেত যত রকম াণী আেছ তােদর যািনর কথা বলা হে । এর আেগ বলা 
হল জ , ম , তপ া ইত ািদর ারা সব রকেমর িসি  বা শি  আসেত পাের। এবার এই জ  
িজিনষটােক ব াখ া করা হে । কৃিতেত িবিভ  ধরেণর জািত, জািতর সমােবশ। িক  একটা জািত 
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থেক স ণূ িভ  আেরকিট জািতেত িকভােব জ া েরর মাধ েম পিরণাম া  হয়? সব াণীরই শরীর 
ন  হেয় যাওয়ার পর আেরকটা শরীের জ  িনে , ধ ুতাই নয়, যািন থেক যািনেত পাে  যাে । 
এই পিরবতনটা িক কের হয় আর কন হয়? তখন যাগ বলেছ কৃত াপরূাৎ। িহ েদর িব ে  ি ান 
ও অ া  ধম থেক সব থেক বড় আর অিত সাধারণ য অিভেযাগ করা হয় তা হল, মা ষ আবার 
কন আর িকভােব বাঘ, ঘাড়া, গ , বড়াল হেয় জ ােব। এই সেূ  পত িল তারই জবাব িদে ন। 
একটা জািত থেক আেরকটা জািতেত য িববতন হয়, সখােন মা ষ থেক আবার কন স প  হয় 
তােত িতিন বলেছন – কৃত াপরূাৎ, তার কৃিতর আপরূেণর ারাই। ভা কাররা এর িবিভ  রকম 
ব াখ া দন। এখােন আমরা  ধরেণর ব াখ া পাই। কৃিত যখনই কাথাও খািল ান পােব সখােন 
কৃিত তার ত া া ও প মহাভতূ িদেয় স সই খািল জায়গাটা ভরাট কের দেব, কৃিত কখনই তার 

এলাকায় খািল িকছু থাকেত দেব না। এটা গল বিহঃ কৃিতর ে । িক  পত িল আসেল বলেত 
চাইেছন অ ঃ কৃিতর কথা। পেরর সেূ , যটা আমােদর পে  সব থেক পণূ, এই িজিনষটােক 
আেরা পির ার কের ব াখ া করা হেয়েছ।  
 

 বলেছন – িনিম ম েয়াজকং কতৃীনাং বরণেভদ  ততঃ ি কবৎ।।৩।। ামীজী 
এই সেূ র অ বােদ বলেছন – সৎ ও অসৎ কম কৃিতর পিরণােমর সা াৎ কারণ নয়। এখােন কৃিত 
মােন অ ঃ কৃিত, বিহঃ কৃিতর কথা বলা হে  না। যিদ ভােলা িকছু করা হয় তােত য কৃিত ভােলা 
হেয় যােব তার কান মােন নই, আবার বােজ কাজ যিদ করা হয় তােতও কৃিত খারাপ হেয় যােব 
তারও কান মােন নই। িক  এই ধরেণর কম অ ঃ ও বিহঃ কৃিতর িববতেনর পেথ য বাধা েলা 
রেয়েছ স েলােক অপসািরত কের। কৃিত যখন িববিতত হেত থােক, কৃিতর সামেন তখন কতক িল 
িব  থােক, সৎ ও অসৎ কম এই বাধা েলােক সিরেয় দয়। এই একিট সূ  যাগদশন, িব ান ও 
আধ াি কতােক এক সেূ  িথত কেরেছ। এখােন পত িল মূলতঃ বলেত চাইেছন – আপিন যিদ 
ভােলা িকছু কেরন তাই বেল য আপিন ভােলা হেয় যােবন তা নয়, আর বােজ িকছু কাজ করেছন বেল 
য আপিন খারাপ হেয় যােবন তাও নয়। যখন বিৃ  হয় তখন াম দেশ চাষীরা কান উচঁ ুজিমেত 
চািরিদেক আেলর বাধঁ িদেয় বিৃ র জলেক ধের রােখ। যখন তার চােষর জ  েত জেলর দরকার হয় 
বা যখন চরু বিৃ  হেয় অেনক জল এেস জমা হয় তখন ওই জিমর আলটােক একট ু কেট দয়, 
আলটা কেট িদেল জলটা তখন মাধ াকষেণর িনয়েম বিরেয় েত চেল আেস – এটােকই পত িল 
এখােন বলেছন ততঃ ি কবৎ। িডিভিসর জলাধাের বষাকােল যখন চরু জল এেস জমা হয় তখন 
বাধঁেক বাচঁাবার জ  বােঁধর লকেগট েলা খুেল িদেয় িকছু জল বার কের দওয়া হয়। কৃিতও িঠক 
তাই কের। যখনই কৃিতর কাথাও over crowding হেয় যােব তখনই তার জািত েলা পাে  
যােব। এখন য এত জনসংখ া বাড়েছ, এেত কান সে হ নই য জািতেত একটা িবরাট পিরবতন 
আসেছ, এখােন িকছু করার নই। যমন একটা সময় পিৃথবীেত ডাইেনাসার জািত এত বশী হেয় 
িগেয়িছল য তােত তােদর খাদ  সংকট দখা িদল। এরা তখন এক অপরেক খেত  কের িদেয়েছ। 
কৃিত তখন ডাইেনাসােরর জািতটাই পাে  িদল।  

 

জািত েলর এই পাে  যাওয়া িনেয় েটা মত আেছ। থেম আমােদর ততঃ ি কবৎ এই 
ব াপারটা বঝুেত হেব। ি ক মােন চাষী। েত জল বশী জেম গেল চাষী ে র আলটা একটু 
কেট দয়, আর ওখান িদেয় জলটা অ  েত পািঠেয় িদল, তােত েতর জল সমান সমান হেয় 
গল। আরও জল আসেছ, তখন আেরকটা িদক কেট িদেয় আেরকটা ে  পািঠেয় িদল। আমরা য 
এই জািতর পিরবতেনর কথা বলিছ, এই পিরবতেনর েটা মত পাওয়া যায়, িঠক িঠক বলেত িতন 
রকেমর মত এেস যােব। একটা হল ি ানেদর মত, ি ানেদর মেত ভগবান যােক যভােব সিৃ  কের 
পািঠেয়েছন তােক সইভােবই থাকেত হেব। ভগবান মা ষেক মা ষ কের পািঠেয়েছন স মা ষই 
থাকেব, মশা মশাই থাকেব। ি তীয় মত ডারউইেনর মত। ডারউইেনর অেনক রকম িথেয়াির আেছ, 
যমন survival of fittest, যৗন িনবাচন ইত ািদ নানা রকেমর িথেয়াির আেছ। পা ােত র অেনক 
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িব ানীই ইদািনং ডারউইেনর মতেক মানেছন না, আেমিরকােত অেনক ট ইউিনভারিসিট আেছ 
যখােন ডারউইেনর িথেয়াির পড়ানই হয় না। ইদািনং যারঁা মিল লার বােয়ালিজ িনেয় চরু কাজ 
করেছন তারঁা ডারউইন যভােব িথেয়ারী িদেয়েছন িঠক সইভােব না মানেলও Genetic 
Evolution ক মানেছন। আসেল Genetic Evolution এটাও একটা শ  মা । সিৃ র ব াপাের 
িব ােনও েটা িথেয়ারী চেল, একটা হল িবগ ব াঙ, আেরকিট Steady State িথেয়ারী। ড হল 
 (Fred Hoyle) িযিন Steady State িদেয়েছন, িতিন ডারউইনেক এেকবােরই মানেতন না। উিন 
বলেছন ‘ডারউইেনর িথেয়ারী যিদ সাধারণ ভাষায় বঝুেত চাও তাহেল ব াপারটা এই রকম হেব – ধর 
একটা ছা  বাগান আেছ, আর িবরাট বড় একটা ঝড় উেঠেছ, চ  জাের ঝড় হে । এবার ঝড় 
থেম যাওয়ার পর দখা যাে  ওই ছা  বাগােন একটা িবশাল জট ন দািঁড়েয় আেছ। এই নটা 
কাথা থেক এেস গল? এই য ঝড় হি ল যার ফেল নানা রকেমর পািটেকল   েলা িনেজেদর মেধ  
িম ণ হেত হেত organized হেয় গল, যমন িকছু িজিনষ ীল হেয় গল, িকছু ি য়ািরং ইল হেয় 
গল এইভােব একটা পেুরা জট ন হেয় গল’। হেলর মত ডারউইেনর Evolution Theory 
পেুরাপিুর এই রকমই।  

 

িব ানীেদর িনেয় এই এক সম া, ওনারা িকছু িদন পের পেরই একটা কের নতনু িথেয়ারী 
বাজাের ছেড় িদে ন। িকছু িদন পর যমিন দখা যােব এটা খাপ খাে  না, তখনই তারঁা ডান িদক 
বাম িদক করেত  কের দন। ডান িদক বাম িদক করেত করেত এমন একটা িথেয়ারী িনেয় 
আসেবন যটা কউই বঝুেত পারেব না। িক  ামীজী বলেছন, evolution তা হেবই, আিমও 
evolution ক মানিছ, মা েষর যিদ evolution নাই হয় তাহেল মা ষ মুি র িদেক যােব িক কের! 
ামীজী শূ  জাগরেণর কথা বলেলন, আজেক আমরা দখিছ প াশ বছর আেগ যারা সমােজর 

এেকবাের নীেচ পেড়িছল আজেক তারা রাজা হেয় বেস যাে । িবকাশ যিদ না হত তাহেল িক কের 
এটা স ব হত! মিববতন, মিবকাশ এ েলা আেছই, সবাই মানেছও।  
 

আমােদর কােছ, িবেশষ কের সাংেখ র কােছ ব াপারটা অিত সাধারণ, ততঃ ি কবৎ। যমন 
একটা জািতর সংখ া বেড় গেছ, এবার সটােক পাে  অ  জািত আসেব। এটােকই ডারউইন 
অেনক েলা িথেয়ারী িদেয়, য য কারেণ জািত পা াে  ব াখ া করেছন। িক  যাগদশেনর মেত 
বলেছ, কৃিত িনেজ থেকই এই রকম কের। জনসংখ া বাড়েল িকছুই হেব না, একটা জািত পাে  
অ  জািত চেল আসেব।  

 

যাগদশন ততঃ ি কবৎ ধ ু জািত েলােক িনেয়ই বলেছন না। আমােদর ভতেরর য 
কৃিত, যােক আমরা অ ঃ কৃিত বলেছ, তার সােথও এর পেুরা যাগ রেয়েছ। ামীজী বলেছন, 

আপনার মেনর ভতের, আপনার সূ  শরীেরর ভতর ভােলা ম  সব িকছু িদেয় ভিত হেয় আেছ, িক  
সবটাই ার  হেয় আেছ। ভােলাটাও আটেক আেছ, ম টাও আটেক আেছ। যমন আ াবেল 
ঘাড়া েলােক আটেক রাখা হেয়েছ। আ াবেলর দরজা খুেল িদেল ঘাড়া েলা দৗড়ােত  কের 
দেব। গাশালার দরজা খুেল িদেল গ েলা দৗড়ােত  করেব। জেলর ট া  রেয়েছ, আর তার 
গােয় দশটা কল লািগেয় দওয়া হেয়েছ। যখন যমন যমন কল িল খুেল দেব তমন তমন সখান 
িদেয় জল বেরােত থাকেব। আমােদর ভতের ভােলা ম  যা িকছু আেছ সবটাই দরজা ব  কের 
আটেক রাখা হেয়েছ। যমন যমন য য দরজা খুেল দওয়া হেব সই সই ার িদেয় সই সই 
িজিনষ েলা বেরােত  কের দেব।  

 

আমােদর জীবেন যত রকম সাধনা, লড়াই, পির ম যা িকছু আেছ সবটাই নেগিটভ। নেগিটভ 
এই অেথ, এেত নতনু িকছু ভতর জমা হয় না। তাহেল এত লড়াই, সাধনা কের িক হয়? য েলা 
আেগ থেকই ভতের আেছ স েলােক বেরাবার েযাগ কের দওয়া হয়। সাধনা মােনই কপােটর 
অগল খুেল দওয়া। ি ান, ইসলাম ও অ া  ধেম সাধনা মােন ভতের একটা িকছু ভের দওয়া। 
যখন ম  জপ করেছ তখন ভাবেছ ভতের ম  িদেয় ভিত কের িদি । িক  ম  জপ কের আিম 
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ভতের িক ভিত করেবা, আিম তা আেগ থেকই পণূ হেয় আিছ, পণূতাই তা আমার অ িনিহত ভাব, 
আিম তা সই পূণ , আিম তা সই  আ া, আমার মেধ  নতনু কের ভের দওয়ার িকছু নই। 
িক  আমার  স ার উপর একটা আবরণ পেড় আেছ। সাধনা মােন এই আবরণেক টেন িছঁেড় 
সিরেয় দওয়া। সিরেয় িদেল আসল িজিনষটা বিরেয় আসেব। আমােদর ভতের যা িকছু ভােলা রেয়েছ 
সবটাই ম  িদেয় আটকােনা আেছ। ম টা কান রকেম টেন সিরেয় িদেল ভােলাটা ড়মুড় কের 
বিরেয় আসেব। িঠক তমিন আমােদর ভতের ম  যা িকছু আেছ সটা ভােলা িদেয় আটকােনা আেছ। 
আমরা সবাই কান না কান সমেয় কাউেক না কাউেক বােজ কথা বেলিছ, গালাগাল িদেয়িছ িক  
এখন এখােন বেস শা  কথা নিছ, কাউেক গালাগাল বা ম  কথা বলেত ইে  করেছ না। কন ইে  
করেছ না? কারণ আমােদর ভতেরর নাংরােমা েলা এখন ভােলা িদেয় আটকােনা আেছ। শা  কথা 
শানার পর এখান থেক বিরেয় বাস ধরেত িগেয় সামা  কান কারেণ একজনেক েটা খারাপ কথা 
িনেয় িদেত ছাড়ব না। ভােলাটা সের যেতই এখন ম টা বিরেয় এেসেছ। যাগদশেনর এিট একিট 

খুব পণূ িস া  – তামার ভােলা-ম  কানটাই বাইের থেক আেস না, সব িকছু তামার 
ভতেরই বেস আেছ। য অগলটা খুেল দেব তার িবপরীত িজিনষটা বিরেয় আসেব, তার মােন 
বােজটা যিদ খুেল দওয়া হয় তাহেল ভােলা িজিনষ েলা ড় ড় কের বিরেয় আসেব আর ভােলাটা 
খুেল িদেল বােজ িজিনষ সব ড়মুড় কের বিরেয় আসেব। সাধনা করা মােন, বােজটা কেট বাদ িদেয় 
দওয়া। তােত িক হেব? ভােলা যটা আটেক আেছ সটা বেরােত  করেব। আমােদর ভােলার চরম 
সীমা হল আ ান। আ ান আটেক আেছ অিবদ া িদেয়, জগেতর নানা িজিনেষর িত আকষণ 
িদেয়। সাধনা কের এই অিবদ া, জগেতর িত আকষণটা সিরেয় িদেল ভতের য পণূ স া রেয়েছ, 
ভতের য পণূ ান রেয়েছ, সব িকছু ড়মুড় কের বিরেয় আসেব।  

 

 এখােনও সই কমাশেয়র কথাই বলা হে । যখন কান সৎ কাজ করল তখন একটা িবেশষ 
বাধা অপসািরত হেয় গল, কমাশয় থেক ওই সৎ কােযর মাধ েম ড়মুড় কের িকছু কমফল বিরেয় 
গল। আবার যখন বােজ কাজ করেছ তখনও আবার ড়মুড় কের িকছু কম বিরেয় যাে । আমােদর 
যা িকছু আেছ, আেগ থেকই সব কমাশেয় জমা আেছ। যখন ভােলা কাজ করেছন তখন ভােলা য েলা 
জমা আেছ স েলা বিরেয় আসেব, যখন বােজ কাজ করেছন তখন বােজ য েলা জমা আেছ স েলা 
বেরােব। এটা কখনই িঠক নয় য বােজ কাজ কেরেছ বেল বােজ ফল পাে , যত ধরেণর বােজ 
িজিনষ ভতের জমা আেছ স েলাই বিরেয় আেস। একজন সাধ ুযিদ একটা ভলু িকছু কেরন, তােত 
িক তাঁর খারাপ িকছু হেব? িকছুই হেব না, কননা তার বােজ িজিনষ ভতের িকছুই নই, িকছুই 
বেরােব না। আবার অেনেক বেল যা ভােলা কাজ কির িকছুই হয় না, উে  বদনাম হেয় যায়। ভতের 
তার এত গালমাল জেম আেছ, কমাশেয়র সব গট েলা খুেল িদেলও ভােলা িকছুই বেরােব না। তা 
কত িদন এই রকম চলেব? যত িদন কমাশেয় নতনু কম না জমেব। আেগ আেগ যত সৎ কাজ বা 
অসৎ কাজ কেরেছ, সব এই কমাশেয় সং ার েপ জমা আেছ। য মু েত ভােলা কান কাজ করেত 
যােব তখন আেগর সব ভােলা কম েলা ঠেল বিরেয় আসেব। আবার যখন খারাপ িকছু করেত যােব 
তখন সব বােজ িজিনষ েলা ঠেল বিরেয় আসেব। 
 

 িহ  ধেমর ভাবধারা অ যায়ী বিহঃ কৃিতর কান মূল  নই, অ ঃ কৃিতই আমােদর আসল 
জায়গা। সব থেক মজার ব াপার হল িব ান আর িহ  ধেম কৃিত শে র অথ এই  ভােবই করা 
হয় – কৃিতর ইংরাজী শ  nature যার অথ একজেনর ভাবও হেত পাের আবার কৃিত এই অেথও 
ব বহার হেত পাের। ামীজীর িবখ াত উি  এই সেূ র ব াখ ােতই আমরা পাই – Education is the 
manifestation of the perfection already in man, এখােন ামীজী বলেত চাইেছন সবার 
মেধ  আেগ থেকই সব কার উ িত, ান ও শি  রেয়েছ। িক  স েলা কাশ পাে  না কন? 
এটাই এখােন পির ার কের বলা হে । িহ ধেমর িচ াধারার গিত কৃিত িঠক িঠক বুঝেত হেল এই 
জায়গাটােক খুব মন িদেয় বঝুেত হেব। ামীজীর কােছ manifestation of the perfection খুব 
important term িছল। Perfection মােন পণূতা। পূণতা মােন? িযিন  আ া িতিন পণূ, িতিনই 
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সৎ, িচৎ ও আন , িতিনই সৎ, িতিনই িচৎ, িতিনই আন । আমােদর ভতেরই সব ান, আমােদর 
ভতেরই সব আন । িক  আমােদর আনে র উপের একটা পার লািগেয় দওয়া হেয়েছ। িকেসর 
পার? ছেলর মেয়র অবাধ তার জ  অশাি , তােত কপাট ব । এখন েটা উপায় আেছ ছেলেমেয় 

যিদ ভােলা হয় তাহেল কপাট আবার খুেল যােব, আর যিদ ছেলেমেয়েক িনেজর কাছ থেক সিরেয় 
দন তাহেল হয়েতা কপাট খুেল যেত পাের, আর ছেলেমেয়েক যিদ মন থেকই সিরেয় দন তখন 
আপনার কপাট খুেল গল। তখন সবাই আপনােক দেখ বলেব ‘আের! তামার ছেলেমেয় এত অবাধ  
তাও তিুম এেতা িনি ে  আনে  থােকা িক কের’!    
 

 পা ােত র বিশর ভাগ িচ ািবদরা আমােদর মি েক একটা পির ার াক বােডর সে  
তলুনা কেরন। িশ  যখন জ  নয় তখন পির ার একটা াক বাড িনেয় স জ  িনে । বয়স 
বাড়ার সােথ সােথ যত বাইেরর কম জগেত জিড়েয় পড়েত থাকেব, যত বাইেরর িজিনষ ভতের েবশ 
হেত থাকেব ততই তার মি  সি য় হেত থােক। িবেদেশ ামীজী যখনই েযাগ পেতন তখনই 
পা ােত র পি তেদর এই উ ট ধারণার তী  সমােলাচনা করেতন। িহ  ধেমর ঐিত  অ যায়ী সম  
ান, এমন িক আ ানও আমােদর মেধ  আেগ থাকেতই িবদ মান। িহ রা বলেব ভগবান তামার 

মেধ ই অন কাল ধের রেয়েছন। যিদ কউ মতা, শি , বল পেত চায়, তখনও িহ ধম বলেব সম  
ান, সম  শি , সম  মতা, সম  পণূতা তামার মেধ  আেগ থাকেতই রেয়েছ।  

 

 কাউেক িশ া দওয়ার প িতর কথা যখন হয় তখন পা াত  িচ ািবদরা বলেবন – তােক 
িবিভ  তথ  দাও, সই তথ েক িবচার িবে ষণ িকভােব করেব বেল দাও, িকভােব এ েলা কাজ কের 
সটা অবগত করাও। িক  িহ  ধেমর ঋিষ এবং মণীিষরা বলেবন –  সবা কর আর গায় ী ম  
জপ কর। এই করেত করেত  তােক হয়েতা  চারেট মূল বাক  বেল িদেলন, ওেতই িশে র সম  
ান হেয় যত। এটাই িছল আমােদর াচীন িশ াদােনর প িত। কারণ য ান আমরা লাভ করব, 

সই ান আমােদর মেধ  আেগ থাকেতই রেয়েছ, িক  তার উপর একটা আবরণ পেড় আেছ। একটা 
হাজার ওয়াট বাে র বাইের িদেয় একটা পাতলা কাচঁ লািগেয় দওয়া হল, ওই কােঁচর ওপের আেরকটা 
কােলা কাচঁ লািগেয় দওয়া হল এবাের ওই কােলা কাঁেচর ওপর িদেয় একটা জাল িদেয় ব  ারা 
আ ািদত কের দওয়া হল, এই ভােব একটার পর একটা অেনক িল আবরণ িদেয় ঢাকা দওয়ার 
পরও হয়েতা একট ুএকট ু ীণ আেলা দখা যাে । এবার ওই হাজার ওয়াট বাে র আেলােক বাইের 
কী কের কািশত করা যেত পাের? পা াত  দাশিনকেদর মেত ওখােন আেরকটা আেলা ািলেয় ওই 
আেলাটােক আেলািকত করেত হেব। পত িলর মেত ভারতীয় দাশিনকরা বলেব – না না, ওখােন আর 
আেলা ালাবার েয়াজন নই, ওর মেধ ই আেলা রেয়েছ, ধ ু য আবরণ িল ওর ওপর চািপেয় 
দওয়া হেয়েছ স েলা সিরেয় দাও তাহেলই কৃত আেলাটা পেয় যােব। এখােন আবরণ িলই 
সং ার, ভােলা-খারাপ সং ার সবই কম েপ আমােদর পণূতা, আমােদর পণূ ান, পণূ শি , সব 
িকছুেক ঢেক রেখেছ। ভােলা সং ার িল যন  কাঁেচর বা সাদা কাপেড়র আবরণ, খারাপ েলা 
কােলা পদার আবরণ। খারাপ সং ার েলা আেলােক বাইের আসেত িদে  না। ভােলা সং ার যা আেছ 
সটাও আেলােক বাইের আসেত বাধা িদে  িক  যেহত ুএর ধম তা তাই িকছু আেলা আবরণ 
ভদ কের বাইের কািশত হওয়ার েযাগ পাে ।  

 

 ামীজী উপমা িদেয় বলেছন – চাষী তার জিম তরী কের রেখেছ, জলও জমােনা আেছ, 
এখন অ  েত জল িনেয় যেত হেব, িক করেব স? য আল িদেয় জলেক আটেক রাখা হেয়েছ 
স েলােক ভে  িদেত হেব। এখন এই বাধা েলা অপসািরত করেল জল তার িনেজর গিতেতই 
বিরেয় যােব, চাষীেক আর িকছু করেত হেব না। িঠক সই রকম আমােদর ভতের আেগ থাকেতই পূণ 
ান রেয়েছ, সটােক বাইের আসার রা া কের িদেত হেব, তাই ান কখনই বাইের থেক আেস না।  

 

 সব থেক ভােলা দৃ া  হল ঠা েরর জীবন। ঠা র চ  সাধনা কেরিছেলন। ীরামকৃ  
সাধনার িকছুই জানেত না, আধ াি কতার চরম সত েক জানেতন না, ধ ু চােখর জল ফলেত ফলেত 
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মার কােছ াথনা করেতন, আর তােতই আধ াি কতার যা িকছু আেছ সবই িতিন উপলি  কের 
িনেয়িছেলন। পের িতিন জানেলন য এই এই ভােব সাধনা করেল এই এই িজিনষ পাওয়া যায়। 
িনউটন, আইন াইন িব ােনর যত নতনু নতনু তথ  িনেয় এেলন, এ েলা আেগ থেক তােঁদর 
ভতেরই িছল। জগেতর যত ধরেণর ান আেছ তা আমােদর ভতেরই আেছ। িনেজর কৃত েপর 
যখন স ান করেত পেথ নামেব তখনই এই ভতেরর িজিনষ িল বেরােত  করেব। এই  কপাট 
েলােক খুলেত হেব। পণূতা আমােদর অ িনিহত ভাব, িক  অগল িদেয় ব  কের রাখা হেয়েছ। 

অগলটােক ভা েত হেব।  
 

 আমরা যােক খারাপ লাক মেন করিছ, তার য ভােলা ণ েলা এই ভােব আটকােনা আেছ, 
এখন যিদ কান রকেম এই বাধাটােক ভে  দওয়া হয় তাহেল সব ভােলা ণ েলা বিরেয় আসেব, 
ী ািনিটেত এেক বলা হয় sudden conversion, হঠাৎ িস । লালা বাবরু যটা হেয়িছল, একটা 

কথা নেতই তাঁর সই অগলটা ভে  গল, ত িুণ সব জিমদাির ছেড় স াসী হেয় চেল গেলন। 
তাঁর মেধ  এই ভাবটা আেগ থাকেতই চাপা িছল। আমার আপনার ভতের  িসংহ বেস আেছ, 
খাচঁাটা খালা পেলই স বিরেয় পড়েব। এই কারেণই বলা হয় দনি ন পািরপাি ক পিরেবশ 
আমােদর জীবেনর পিরবতেনর ে  অত  পণূ ভিূমকা নয়। আমরা কার সে  িমশিছ, কার 
সে  বিশ কথা বলিছ, িক ধরেণর বই পড়িছ, িক ধরেণর মুিভ দখিছ এ েলার উপর িনভর করেছ 
আমােদর কান ধরেণর বাধাটা খুলেব। 
  

 আমােদর মেন হেত পাের তাহেল কেমর বাহ এভােব তা চলেতই থাকেব, কান িদনই এর 
থেক ছাড়া পাওয়া যােব না – ভােলা কাজ করেল ভােলা সং ার িল বেরােব আর খারাপ কাজ করেল 
খারাপ সং ার েলা বেরােব আর এই সং ােরর ফেল য কম করা হেব সটাও আবার বীজাকাের 
ভতের পরবিত কােল বেরাবার জ  অেপ া করেত থাকেব।  যাগ বলেব – া ঁএই রকমই চলেত 
থাকেব। িক  ভােলা কােজ, সৎ কােজ হয় িক, মা ষ িনেজেক আেরা উ ত করার েযাগ পেয় যায়। 
এইভােব উ ত হেত হেত কান রকেম যিদ একবার িনবীজ সমািধটা পেয় যায় তাহেল যত সং ার 
বীজাকাের জেম আেছ সবই েল পেুড় শষ হেয় যােব। তখন আর তােক কউ িকছু করেত পারেব 
না। এই কারেণ অসৎ স  থেক সব সময় অেনক দেূর থাকেত বলা হয়। ামীজী এখােন বলেছন – 
ধািমক হইবার জ  যাহা িকছু সাধন ও চ া, তাহা কবল িনেষধমুখ কাযমা  – কবল িতব ক 
অপসািরত কিরয়া দওয়া, জ গত অিধকার প পূণতার ার খুিলয়া দওয়া – পণূতাই আমােদর 
কৃত ভাব। আমরা যখন ভি র অ শীলন করিছ, জপ করিছ, শা  পাঠ করিছ, এ েলা আর িকছুই 

করেব না, ধ ুআমােদর ভতের য পণূতা আেগ থাকেত রেয়েছ সটােক য অগেলর ারা আটকােনা 
রেয়েছ সই অগলটােক ভা েত থােক।  
 

 ামীজী এই সেূ র ব াখ া করেত িগেয় ডারউইেনর মিবকােশর িথেয়াির িনেয়ও আেলাচনা 
করেছন। ামীজীর সমেয়র পা াত  িচ ািবদরা ডারউইেনর Theory of Evolution, যৗন িনবাচন 
ও যাগ তেমর উ ীবন, এ িলেক খুব বিশ াধাণ  িদত। িক  ামীজী এই মতবাদেক এেকবাের 
অেযৗি ক আখ া িদেয় বলেলন ডারউইেনর ত  একিট অস ণূ ত । ামীজী র একিট উপমার 
সাহােয  এর অেযৗি কতােক মাণ কের বলেলন – মেন করা যাক মা েষর ান এতদরূ উ ত হল য 
তার ফেল এমন একটা সমাজ সিৃ  হল সখােন আর কান শরীর ধারণ আর স ী িনবাচেনর 
িতেযািগতাই থাকল না, তাহেল সই সমাজ বা জািতর িক পিরণিত হেব? ডারউইেনর মত অ যায়ী 

এই জািতর আর কান উ িত হেব না। িক  ামীজী বলেছন মা েষর জীবন থেক সম  রকম 
িতেযািগতােক যিদ সিরেয় দওয়া হয় তাও মা ষ জীবেন  অজেনর চ া চািলেয় যােব। কারণ 
ধমুা  িতেযািগতা থেক বিরেয় আসাটাই মানব জািতর একমা  ল  নয়। যমন ধ ন রবী নাথ 

ঠা র, িতিন িক িতেযািগতায় িটেক থাকার জ  এত কিবতা, গান রচনা কেরিছেলন? কখনই নয়। 
িক  বা া বয়েস পরী ায় কান ব  িলখেত িদেল আমরা সব সময় ভাবতাম ব েুদর থেক যন 
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আিম বশী ন র পাই। এ েলােক আধার কেরই ডারউইন িনেজর িস া  তরী কেরেছন। িক  
রবী নাথ ঠা র, শরৎচ , মচাদঁ এনারা কখনই িতেযাগতার জ  সািহত  সিৃ  করেতন না। 
তাহেল ওনারা এত  রচনা িলখেছন িক কের? কারণ মা েষর মেধ  য পূণতার ভাব, সই 
পণূতােক য অ ােনর ারা আ ািদত কের রাখা হেয়েছ, সই অ ান সের যাওয়ােত এখন সব িকছু 
ঠেল বিরেয় আসেছ। সব সময় য মা ষ সব িকছু িতেযািগতার কথা মাথায় রেখ কের তা নয়, 
তার মেন হয় আিম এর থেকও ভােলা পারেবা। তেব িসেনমার িহেরা িহেরাইনরা য বেল I am my 
biggest competitor, এ েলা এরা না বেুঝই বেল থােক। িক  কথাটা বলেছ িঠকই, আমরা সবাই 
সবার িনেজরই িতেযাগী। তেব িতেযাগীতার জ  িতেযাগী হয় না। তার মেন হয়, আিম আরও 

র ভােব করেত পারেবা। স কখন ভােব না য এই রচনা আমার আেগর রচনা থেক ভােলা হেব 
িক ম  হেব। তার শি র কাশ, মেনর উৎকষতার কাশ এ েলা িতেযািগতার অংশ নওয়ার জ  
আেস না, এ েলা তার ভতর থেকই আেস। ামীজী এটাই বলেছন, মা েষর মেধ  য অ িনিহত 
দব  রেয়েছ সই দব  অনবরত সং াম করেছ এই বাধােক অপসারণ কের বিরেয় আসার জ , 
এই জাগিতক িতেযািগতার ব াপাের তার কান মাথা ব াথা নই।  
 

 ল েন একবার একটা খুব মজার পরী া হেয়িছল। একটা গালকধাঁধা বািনেয় তার মেধ  এক 
াে  িকছু চী   রেখ দওয়া হেয়িছল। এবাের অ  া  থেক িকছু ইঁ রেক ছেড় দওয়া হল দখার 

জ  য তারা কান সহজ রা া বার কের ওই চীেজর কােছ পৗছঁােত পাের িকনা। তারপের দখা গল 
িতন চার বার চ া কের তারা খুব কম সমেয় এবং সব থেক কম দরূ  অিত ম কের চীেজর কােছ 
পৗেঁছ যেত স ম হল। িকছু সমেয়র পের চী   দওয়াটা ব  কের দওয়া হল। তারপর দখা গল 
ইঁ র েলা এরপর আেরা কেয়কবার গল, তারপর আে  আে  তারা যাওয়া ব  কের িদল। চীজ যখন 
আর পাওয়া যাে না তােদর আ হও চেল গল। পরী াটােক সমা  করবার জ  হ   িদেয় বড় 
আকাের একটা গালকধাঁধা বানােনা হল। এরপর ঘাষণা করা হল য ব াি  যত কম দরূ  অিত ম 
কের ওই াে  পৗছঁােত পারেব তােক পাচঁ পাউ  পরু ার দওয়া হেব। দখা গল সকাল থেকই 
লাকজন জেড়া হেয় চ া করেত আর  করল – ক ওই াে  কম সমেয় সব থেক কম দরূ  
অিত ম কের পৗছঁােত পাের। যভােব ইঁ েরর উপের পরী া করা হেয়িছল িঠক সইভােব এবার 
মা ষেক িনেয় পরী া চলেত লাগল। পাচঁ িদন পর ওই পাচঁ পাউে র পরু ারটা তেুল নওয়া হল। যার 
ইে  হেব স িনেজ থেক চ া করেত পাের। দখা গেল আেগও যত লাক আসিছল এখনও িঠক 
সই তত লাক এেস চ া কের যাে । ইঁ েরর ে  যখন াইজ সিরেয় নওয়া হেয়িছল ইঁ রেদর 
উৎসাহ হািরেয় িগেয়িছল। আর মা েষর ে  উৎসাহ বজায় রইল।  
 

 এই পরী ার ফলটা িগেয় ডারউইেনর িথেয়ারীেক িবরাট ধা া মারল। ডারউইন বা কাল 
মা েদর ব ব  হল মানব জািতর ল  জাগিতক উ িত, আর এরই জ  মা ষ লড়াই করেছ, 
পর েরর মেধ  িত ি তা কের চেলেছ। িকেসর জ  লড়াই? িকেসর জ  িতেযািগতা? কারণ 
মা ষ িকছু পেত চাইেছ। িক পেত চাইেছ? শারীিরক, মানিসক খ, য খ জাগিতক ব েক ক  
কের আসেব। িক  ভারেতর মুিন-ঋিষেদর মেত মিবকাশ বা পিরণামবােদর মূল রহ  হল েত ক 
ব াি েত য পণূতা অ িনিহত আেছ, তারই িবকাশ মা । িকভােব িবকাশ হেব? িবিভ  ভােব হেব, ই 
কৃিত, অ র আর বাইেরর কৃিতেক জয় কের িব াে র িনয় া হেয় যােব। ঠা েরর জীবেন 

আেলাকপাত করেল দখা যােব ঠা েরর জীবেন কান ধরেণর িতেযািগতাই িছল না। িকছুই নই, 
তবওু িতিন একটার পর একটা সং াম কের গেছন। ডারউইন, হেগল, মা  এরা ভারেতর সমাজেক 
কান িদন দেখইিন, আমােদর মুিন ঋিষেদর কথা এনারা কান িদন শােনইিন, ভারতীয় সমাজ স ে  
তােদর কান ধারণাই নই। 
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অহংভাব থেক িনমাণিচ  ও বু হকায় সজৃন 

 পেরর সেূ  যােগর অ  একটা ত েক পত িল িনেয় এেসেছন – িনমাণিচ া ি তামা াৎ 
।।৪।। এত ণ বাধা িল সের যাওয়ার পর কীভােব কমাশয় থেক সং ার িল বিরেয় আেস বলা 
হেয়েছ। এখান থেক সের এেস পত িল এখন আবার মনেক িনেয় বলেছন – এই মন কাথা থেক 
জ  নয়? মন জ  নয় অহ ার থেক। অহ ার মােন অি তা, য জায়গােত পু ষ আর কৃিতর 
সংেযাগ হয় অথাৎ পু ষ যখােন কৃিতর সে  একা  বাধ কের, অি তা মােন identifcation। 
আিম এেদর এরা আমার এটাই অি তা। অিবদ া মােন পু েষর সামেন একটা পদার আবরণ িদেয় 
দওয়া হেয়েছ, এখন পদার আবরেণর জ  পু ষ তাঁর িনেজর পেক স ূণ ভােব ভেুল গল। 
এখান থেক তার মেধ  এেস গল অি তা। এই অি তা থেকই জ  িনে  মন। যাগীরা যখন এই 
অি তােক ধের ফেলন তখন তারঁা িনেজরাই িনেজেদর েয়াজেন একটা নতুন মন সিৃ  কের িদেত 
স ম হেয় যান। যখন নতনু মন তরী কের নওয়ার মতা এেস যায় তখন সই মন িদেয় তারঁা নতনু 
একটা শরীরও বািনেয় িনেত পােরন। এরপর সখান থেক যাগী আরও একটা ততৃীয় মন তরী কের 
িনল, এইভােব িতিন যত খুিশ মন বািনেয় িনেত পােরন, আর সই মন িদেয় িতিন একািধক শরীর দাঁড় 
কিরেয় িদেত পােরন, আপনার আমার জ  নয়, সব িনেজর জ । যাগী িক  অপেরর জ  মন বা 
শরীর দাড়ঁ করােত পারেবন না, সবই িনেজর জ  করেত পারেবন। এই ভােব শরীর ও মন তরী 
করােক বলা হয় কায়বু হ – কায় মােন শরীর, আর বু হ একািধক শরীেরর সমােবশ।  
 

আমরা ধের িনি  কম িনেয়, পনুজ  িনেয় যাগশা  যা বলেছ সব িঠক বলেছ। িত িনয়ত 
আমরা যা িকছু কাজ করিছ, কাজ শষ হেয় যাওয়ার পর সই কম সূ  বীজ েপ আমােদর ভতের 
একটা সং ার ছেড় িদেয় যাে । আমার সিৃ র থম িদন থেক এই সং ার আমার কমাশেয় মাগত 
সি ত হেয় চেলেছ। সিৃ র থম িদন থেক  কের আজ পয  সি ত এই সং ার েলােক দখার 
মতা যিদ হেয় যায়, তখন এই দেখ আমরা হতবাক হেয় যােবা কীভােব আমােদর ভতের এত 

সং ােরর বীজ পীকৃত হেয় জেম আেছ! আর যত ণ সম  সং ােরর বীজ পেুড় শষ না হেয় যাে  
তত ণ আমােদর জীবেন কৃত শাি  আসেব না। কারণ যমিন একটা পিরি িত এেস যােব সে  সে  
মন সই রকমিট হেয় যােব। যােগর উে  হল মনেক কান িদেক যেত না দওয়া, িক  ভতর 
থেক সং ার েলা ঠেল আমােদর মনেক অনবরত িব ু  কের িদে । মনেক শা  করেত হেল, 
জীবেন িচর ায়ী শাি  পেত হেল সবার আেগ সং ার েলােক শষ করেত হেব। সং ার েলােক শষ 
করার খুব সহজ একিট প ার কথা গীতায় খুব র ভােব বেল দওয়া হেয়েছ ানাি ঃ সবকমািণ 
ভ সাৎ েত তথা, ানাি  সব বীজেক নাশ কের দয়। এই কথা গীতা যমন বলেছ, উপিনষেদও 
একই কথা বলেছ, আর েত কই এই কথা মানেছন – আ ান বা ান হেয় গেল সে  সে  
সম  কেমর নাশ হেয় যায়। একমা  যাগ এভােব মানেব না, যাগ অব  বলেব যত ণ পু েষর 
সা াৎকার না হেব তত ণ কবল  বা মুি  হেব না। িক  যাগ আবার এও বলেছ – এর উপায় হল 
সং ার েলােক নাশ কের দওয়া। তাহেল িকভােব নাশ করেত হেব? আমােদর যত কাজ এই শরীেরর 
িদেয়ই করেত হয়। একটা শরীর িদেয় িপকৃত সং ার েলােক নাশ করা অস ব। তাহেল িক উপায়? 
অেনক েলা শরীর দাড়ঁ কিরেয় নাও। শরীর হেলই মন হেব। এটােকই যাগশাে র ভাষায় বলেছ 
বু হকায় বা কায়বু হ। বু হ মােন অেনক েলা।  

 

যাগীরা িহেসব কের দখেতন কমাশেয় এখনও আমার চরু কম জেম আেছ। িহেসব কের 
যিদ বেল দওয়া যত তাহেল হয়েতা দখা যােব আরও দশ জ  লাগেব কেমর এই পটুিলেক শষ 
করেত। িক  যাগীর আরও দশ জ  অেপ া করার ধয নই – বাবাঃ! আরও দশ জ ! তত িদেন 
যিদ আবার নতনু কান গালমাল দখা দয়, মন যিদ অ  িদেক িছটেক যায়, তখন তা আরও দশ 
জ  কন হাজার জ ও লেগ যেত পাের। িঠক আেছ, দশ জ  বলেছ তা, এই আিম দশটা শরীর 
বািনেয় িনলাম। যাগী দশটা শরীর দাড়ঁ কিরেয় িদল। এটাই বু হকায়, একসােথ দশটা শরীর দাড়ঁ 
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কিরেয় িদেয় এরপর যাগী তার ওই দশ জে র যত কম জমা আেছ, যাগীর ভতের য িহংসা বিৃ  
আেছ, ভ বিৃ  আেছ, আরও যত রকেমর বিৃ  আেছ, স িল ওই দশটা শরীর িদেয় য় কিরেয় 
িদেত লাগেলন। এই য এত শরীর দাড়ঁ কিরেয় দওয়া হেয়েছ, এখন েত ক শরীেরর জ  একটা মন 
থাকেত হেব, এত েলা মনেক িনয় ণ করার জ  যাগীর একটাই মন থাকেব য মন িদেয় বািক 
মন েলােক িনয় েণ রাখেব। যমন ধ ন, অিত সাধারণ যারা, ির াওয়ালা, ঠলাওয়ালা এরা খাে -
দাে  অিত সাধারণ জীবন-যাপন কের যাে  আর অ  িদেক যারঁা শা  অধ য়ন করেছন, উ  িচ ন-
মনন করেছন, এনারা ির াওয়ালােদর থেক অেনক উ েরর হেবন জানাই কথা। ওই ির াওয়ালা 
যমন জে েছ ির াওয়ালা হেয়, মরেব ির াওয়ালা হেয় আবার জ ােব ির াওয়ালা হেয়, আর কাজও 
করেব ির াওয়ালার। িঠক তমিন যাগী ওই য শরীর দাড়ঁ কিরেয়েছন সটাও ওই ভােবই দাড়ঁ কিরেয় 
ঐ শরীর িদেয় একই সং ার েলা য় করেত থাকেব। ওই কােজর বাইের ওই শরীর আর কান কাজ 
করেত পারেব না। যারঁা উ  িচ ন করেছন তােঁদর থেক ির াওয়ালা যমন আলাদা, তমিন িযিন মূল 
সাধক তারঁ থেক ওই শরীর েলা আলাদা। আলাদা হেলও সব কটা শরীরেক িনয় ণ করার লাগাম 
যাগীর হােতই আেছ। যাগীর িনেজর অি তা একটাই আেছ, একটাই, মন, একটাই শরীর, একটাই 
কমাশয় িক  এখন যাগী দশটা শরীর দাড়ঁ কিরেয় এক জে ই তাঁর দশ জে র সব কম িলেক য় 
কিরেয় িদেলন।  

 

সবারই মূল িনয় ণ কতা আসেল ভগবান। অেনক অিফেস যমন একটা মা ার ক ু টার 
থােক আর তার সােথ অেনক ছাট ছাট ক ু টাের আলাদা আলাদা কাজ হেত থােক। সব ক ু টার 
আলাদা আলাদা কাজ করেছ িক  সবারই একটা মা ার ক ু টােরর সােথ যাগ থাকেছ, যােক সাভার 
বেল। সইজ  আমােদর কােছ এই শরীেরর কান দাম নই। আজকাল ািনং িনেয় কত িকছু হে । 

ািনং তা পের করেত হে , িক  আমােদর যাগীরা ই ামা ই একটা শরীর দাড়ঁ কিরেয় িদে ন। 
তাই বেল সই শরীর িক যাগীর মতই দখেত হেব? কখনই নয়। যাগী হয়েতা দখেছন তারঁ ভতের 
অেনক িহংসা বিৃ  রেয় গেছ। এই িহংসা বিৃ  বেরােত চাইেছ না। এবার যাগী একটা িসংেহর শরীর 
দাড়ঁ কিরেয় িদেলন, িসংহ হেয় সই শরীর িদেয় সব িহংসা বিৃ েক বার কের িদেলন। আমােদর 
চ ীেতই আেছ, যখােন মা েক বলেছন এৈকবাহং জগত  ি তীয়া কা মমাপরা, এই জগেত আিমই 
একা আিছ, আিম ছাড়া অ  আর ক আেছ! মােয়র শরীর থেকই বািক সবাই বিরেয়েছ। িঠক তমিন 
যাগীর শরীর থেকও অেনক শরীর বিরেয় আসেছ। তার মেধ  যাগীর হয়েতা একটা কােকর শরীরও 
আেছ, যাগীর হয়েতা চরু কথা বলার সং ার িছল, এখন কােকর শরীর িদেয় ধ ু কা কা কের 
যাে ন। যাগী জােন ওটা আমারই শরীর। এইভােব সব ধরেণর সং ার েলা িবিভ  শরীর িদেয় বার 
কের দওয়া হল, এবার যাগী িচ  সহােয় যাগ সাধনায় কবল পদ াি র িদেক এেগােত 
থাকেলন। এই য শরীর েলা তরী হল, আমরা য অেথ শরীর বিল সই অেথ এই শরীর হয় না, 
মনও সই অেথ হয় না। সইজ  এর নাম হল িনমাণিচ  আর িনমাণকায়। এটা যাগী িনেজ তরী 
কের িনেয়েছন, আমরা দেখ িকছুই বঝুেত পারব না।  

 

আিম যিদ আপনােক দিখেয় বিল ‘ওই য ওনােক দখেছন ওটা িক  আমারই শরীর, আিম 
িনমাণকায়’। আপনার এখােন ধরার কান উপায় নই য ওই শরীরটা আমারই শরীর িকনা। িক  
আসেল ব াপারটা তা তাই। ভগবান যিদ চান আপনার মত একজন ভােলা লাক হেবন তখন তারঁই 
প আপনার প িনেয় িতিন দািঁড়েয় গেলন। ভগবান চাইেলন একজন ানী ণী লাক দরকার তখন 

িতিন আইন াইেনর প িনেয় িনেলন। আমার আপনার ানী ণীর যা প সটাই আইন াইন হেয় 
দািঁড়েয় আেছন। িক  আমােদর ধরার কান উপায় নই। আপনার ঘের মেন ক ন একটা বড়াল 
ঘুরেছ, আপনার জানার কান পথ িনেয় ওই বড়ালটা কান যাগীর িনমাণকায় িকনা। এমনও তা হেত 
পাের কান যাগী বড়ােলর শরীর তরী কের আপনার ঘের ঘুর ঘুর করেছন। যাগীর হয়েতা চিুর কের 
খাওয়ার বল সং ার থেক গেছ, সটােক এই বড়ােলর শরীর িদেয় িমিটেয় িনে ন। কারণ যাগী 
মা ষ হেয় তা চিুর কের খেত পারেবন না। বড়াল তাই যাগীর িনমানকায় হেয় গল, বড়ােলর মন 
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িনমাণিচ  হেয় গল। এইসব কারেণই ভারেত কান াণীেক অকারেণ িহংসা করেত িনেষধ করা হয়। 
একই কারেণ অেনেক অকারেণ কান পাথর-টাথরও ভাঙেত চায় না। কান শরীের, কান ব েত কান 
যাগী বেস আেছন কউ জােন না! ভাগবেত যমলাজুেনর কািহনীেত জন য  েটা অজুন গােছ েবশ 
কের িনেজেদর পাপ য় কের যাে ন। তাই অকারেণ আমােদর পর রােত কান গাছ কাটেতও 
িনেষধ করা হয়। এই গাছ কান সাধারণ কান গাছ নািক কান ঋিষ এই গােছর ভতের ঢুেক সাধনা 
কের যাে ন, বাঝার কান উপায় নই। ঋিষ চাইেছন আমােক বাপ ু কউ যন িবর  না কের, তাই 
িতিন একটা গােছর ভতের ঢুেক িনি ে  িনেজর সাধনা কের যাে ন। গােছর মেধ  যাগী য িনেজ 
পেুরাপিুর ঢুেক গেছন তা নয়, যাগীরই ওটা আেরকটা স সািরত শরীর দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছন।  

 

এই িনমাণিচ  কীভােব হয়? মৃতু র পের আিম য আবার জ  িনি , জ  মােন একটা শরীর 
য তরী হে  এই শরীরটাও অি তার জ ই িনিমত হে । পু েষর য কৃিতর সে  সংেযাগ হেয় 
আেছ, এই সংেযাগ থেকই জে  জে  আমােদর শরীর তরী হেয় চেলেছ। তাহেল এই শরীর তরী 
করার শি  তা আমােদর ভতেরই আেছ, সই শি েক কােজ লািগেয় আমরা শরীর তরী কের 
িনেলই পাির। এর আেগর সেূ  ততঃ ি কবৎ আেলাচনা করার সময় বলা হেয়েছ, আমােদর যত 
রকেমর অ ভ সং ার রেয়েছ স েলা ভ সং ার িদেয় চাপা আেছ, সই রকম ভ সং ার েলা 
অ ভ সং ার িদেয় চাপা আেছ।  

 

ােম সে েবলা বরযা ী আসেব। ােমর সবাই যােব বর দখেত বরযা ী দখেত। িনি ে  
বর দখার জ  সারা িদন ধের সব কাজ সের িনে  যােত সে েবলা কান কাজ বাকী পেড় না 
থােক। িঠক তমিন যাগীর ইে  হেয়েছ আিম কৃিতর সংেযাগ থেক বিরেয় এেস মুি র আ াদ 
করেত চাই, িক  এই কম েলা আমােক ছাড়েছ না। যাগীর আসল সাধনা যখন  হয় তখন কৃিত 
যাগীেক তেুল এই আকােশ িনেয় যােব আবার এই আকাশ থেক আছাড় মের ফলেব। কা র জীবেন 
যিদ এই রকম িকছু  হয় তাহেল বঝুেবন এবার তার সাধনা িকছুটা  হেয়েছ। আত  এেস যােব 
– মা গা! আমার জীবেন এরকমিট হেত যাে ! দখেছন, কৃিত আপনােক আছােড়র পর আছাড় 
মের যাে । যাগী দখেছন এর তা ইিত নই, চলেতই থাকেব। তাহেল আলাদা একটা শরীর দাড়ঁ 
কিরেয় দওয়া হাক, য শরীরটা ধ ুআছাড়ই খেত থাকেব। তখন যাগী একটা গাধা বা বলেদর 
শরীর ধারণ কের িনল। গাধা হেয় এবার ধাপার কােছ খািল িপটিুন খেয় যাে । ধ ুমার খাওয়ার 
জ ই এই শরীর দাড়ঁ করান হেয়েছ। এর িবপরীেত যিদ দেখন যাগী চরু নাম-যশ ও স ান 
পাে ন তখন িতিন একটা দবতার মুিতর ভতের ঢুেক গেলন, যত স ান এবার সব দবতার মুিতর 
উপর িদেয় বিরেয় যাে । কারণ যাগী দখেছন কৃিত তােঁক সহেজ ছাড়েছ না।  

 

ঠা র বলেছন, হাসপাতােল একবার নাম লখােল রাগ না সারা পয  ছাড়া পােব না। কৃিত 
আপনােক িকছুেতই ছাড়েব না। রাজেযাগেক বলা হয় Royal road to realisation। যারঁা রাজেযাগ 
পেথর পিথক তারঁা িক জানেতন না য ানাি  সম  কমেক ভ ীভতূ কের দয়? আমরা ান ান 
যতই মুেখ বিল না কন, ান পেথ একবার নামেল বাঝা যায় কী ভয় র কিঠন পথ, মুেখর কথা আর 
কােজর কথােত কতটা ফারাক তখন বাঝা যায় যখন ান পেথ একবার নামেব। রাজেযাগ বিুঝেয় 
িদে  বা েব িক হয়। ঠা র িনেজর অব া বণনা করেত িগেয় বলেছন, যখন িতিন ধ ােন বসেছন তখন 
ক যন চািব িদেয় ওনার হাটঁু, কামড়, ঘাড়, কাধঁ, হাত সব তালা মের িদে । ঠা র আর হাত পা 
কামড়, ঘাড় িকছুই নাড়েত পারেবন না। ধ ানেক ওই অব ায় িনেয় যেত হেব য কান িকছুই আর 
নড়েব না। আেরক িদেনর বণনােত বলেছন – ঠা র ধ ােন বেস দখেছন ক যন ি শূল িনেয় তারঁ 
সামেন দািঁড়েয় আেছ আর বলেছ মন যিদ একট ুচ ল হেয়েছ তাহেল এই ি শূল িদেয় িবেঁধ দেবা। 
আবার একিদন দখেছন ঠা েরর ভতর থেক এক পাপ পু ষ বিরেয় এল আর তখন আেরকজন 
ভরব বিরেয় এেস তােক মের ফলেল। আমােদর ে  এই শরীর িনেয় সাধনা করিছ আর একজন 
এেস আমােদর শরীেরর সব জেয় ট েলা আটেক িদে ন, যােত আিম নড়াচড়া করেত না পাির, িদব  
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পু ষ একজন ি শূল িনেয় আমােক সাবধান কের িদেয় বলেছন মন যিদ চ ল হেয়েছ তা এই ি শূল 
িদেয় তামার শরীরেক এেফাড়-ওেফাড় কের দব বা আমার ভতর থেক পাপ পু ষ বিরেয় আসেছ, 
এ েলা িক এই শরীর, এই মন িদেয় কখন হেব? কখনই হেব না। আমরা য ঠা েরর এই িতনেট 
বণনা এখােন িদলাম এ েলা ঠা েরর এেকবাের াথিমক অব ায় হে । তাহেল আমােদরও সাধনার 
াথিমক ের এই একই িজিনষ হেত হেব। সইজ  যাগী যখন দখেছন তারঁ কম েলা য় হেত 

পারেছ না, তখন িতিন অেনক েলা শরীর দাঁড় কিরেয় িদেয় একটা িদেয় ধ ান কের যাে ন, আেরকটা 
িদেয় গীতা পাঠ কের যাে ন, এই ভােব কের কের একটা অব ায় যখন বেুঝ গেলন সব কম য় 
হেয় গেছ তখন আবার ওই শরীর েলা িটেয় ফেলন। ঠা র বােরা বছর ধের সাধনা কেরেছন। 
ঠা র পের বলেছন আিম ষাল আনা কেরিছ তােদর এর এক আনা করেলই হেব। এক আনা করা 
মােন ওেতই তারঁ কাজ চেল যােব। িক  এই বােরা বছর ঠা েরর সাধনার য তী তা ও গভীরতা িছল, 
ওই তী তা ও গভীরতা আমােদর পে  স ব নয়। ঠা েরর বােরা বছরেক যিদ আমােদর ের িনেয় 
আসা হয় তখন সটাই বারেশা বছর হেয় যােব। বারেশা বছেরর সাধনা যিদ নাও হয় িক  একশ 
বছেরর সাধনাও একই জে  আমােদর পে  করা কখনই স ব নয়। 

 

ি তীয় উপায় যিদ আমারই দশ বা পিঁচশ খানা শরীর তরী কের িনেত পাির। িক  থেমই 
তা আমরা শরীর তরী করেত পারেবা না। সইজ  রাজেযােগই ধরা পেড় যােব আপিন সাধনার ের 
িঠক িঠক কাথায় দািঁড়েয় আেছন। আর িনমাণিচ ! কউ একট ু উে াপা া িকছু কথা বলেলই 
আমােদর মন টং হেয় রেগ ভতূ হেয় যাি  সখােন আবার িনমাণিচ ! তেব এখােন বেলই িদে ন 
যাগীর আসল মন বা আসল িচ  আর যাগী য মন িনেজ থেক তরী কেরেছন সং ার েলােক য় 
করার জ , এই েটােক আলাদা বাঝাবার জ  এর নাম িনমাণিচ । িনমাণিচে র সে  য 
শরীর েলা থােক তােক বলেছন কায়বু হ।  
 

 এখােন সব থেক মজার ব াপার হল যাগীর যটা আসল মন, স িক  বািক সব মন িলর 
মািলক। পেরর সেূ  এটাই বলেছন – বিৃ েভেদ েয়াজকং িচ েমকমেনেকষা  ।।৫।। যমন 
একজন যাগী হয়ত একটা র েপ, একটা বড়াল েপ, একটা হািত েপ, এই রকম দশটা শরীর 
িনেয় কাজ কের যাে ন, এ েলােক ধ ু যাগী িনেজ জানেত পারেছন, যাগী যমন আেছন সই 
রকমই সবাই তােক দখেবন িক  তাঁর বািক শরীর িলেক কউ ধরেত বা বঝুেত পারেব না। যাগী 
যিদ দেখন তার মেধ  অেনক িহংসা মারামািরর সং ার রেয়েছ, এই সং ারেক য় করবার জ  িতিন 
একটা েরর শরীর িনেয় িনেলন, যাগী এখন িক  সই রেক সব সময় ল  করেত থাকেবন, 
যােত রটা নতনু আবার কান কম যন না তরী কের বেস, তাহেল তা যাগীর কম কান িদনই 
শষ হেব না। সীমা পিরসীমােক যন না অিত ম না কের যায়, একটা অব া পয  ওই শরীর িদেয় 
সং ার েলােক বার কের নওয়ার পর আে  আে  ওই শরীরটােকও িটেয় ফলেবন। এখােন য 
যাগী িবিভ  শরীর িনে ন মেন রাখেত হেব এটা করা হে  ধ ুতাঁর কম িলেক য় করবার জ , 
আর অ  কান উে  এখােন নই। অি তা, যখােন পু ষ আর কৃিতর সংেযাগ হেয়েছ, যখােন 
পু েষর আিম  বাধ আসেছ, সই অি তা থেকই সিৃ  হয়। িক  এই য নতনু শরীর যাগী তরী 
করেছন এও সই অি তার জ ই হে , িক  এটা আসল সিৃ  নয়।  
 

যাগী য এত েলা িনমাণকায় দাঁড় করাে ন, এই িনমাণকােয়র উপাদান িল যাগী কাথা 
থেক পান? ামীজী বলেছন, ভতূ (সূ ভতূ ও লূভতূ) ও মন যন িট অফরু  ভা ার। এখন যাগী 
চাইেছন একটা শরীর তরী করেত, শরীর তরীেত থেম সব থেক েয়াজন হয় পু েষর, পু ষ 
এখােন আেছই, অি তাও আেছ। এখন রইল মন, মেনর পে  শরীর তরী করা কান সম াই নয়, 
কারণ বাতাস আেছ, ওখােন প মহাভতূ পেয় যােব। যিদ এখান থেক না হয় তাহেল সযূ আেছ, চ , 
তারা আেছ ওখান থেক প মহাভতূ এেস যােব। আর ইদািনং কােল িব ান বলেছ এই াে  য 
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কত ভতূ আেছ ক নাই করা যােব না। তাই বলেছন শরীর তরী করেত য প মহাভেূতর দরকার 
া  হে  এই প মহাভেূতর অফরু  ভা ার। 

 

সমািধ ারা ল  িচ ই বাসনাশূ  
 এরপর পত িল অ  একিট ম ব  করেছন, যিদও পত িল এই সম  সূ িলেক িবিভ  
জায়গা থেক সং হ কেরেছন, এরপেরও িতিন িনজ  িকছু িকছু ম ব  করেছন। এখােন যমন বলেছন 
– ত  ধ ানজমনাশয়  ।।৬।। ধ ােনর মেধ  িদেয় য মন সমািধ লাভ কের সই মনই সকল বাসনা 
থেক মু । এই য নানান ধরেণর মেনর কথা বলা হেয়েছ, যাগী য িবিভ  মন তরী করেছন, আবার 
য মন জ , ঔষিধ, ম  ইত ািদর ারা িস াই লাভ করেছ, িক  মন যতই শি  বা িসি  লাভ ক ক 
না কন, এই মন বাসনাশূ  কখনই নয়। িক  ধ ান অভ াস কের সমািধ লােভর পর য  মন থােক 
একমা  সই মনই স ণূ ভােব বাসনা মু । ামীজীও এই কথাই বলেছন – পণূ একা তা বা 
সমািধ-অব াই সেবা  অব া, কননা এই অব ােত যাগী সম  বাসনা থেক মু  হন। য মন 
বাসনা-শূ  সই মনেক আর কান িকছুই শ করেত পারেব না। ধ ান ও সমািধ িদেয় য িসি  
হেয়েছ এটাই িঠক িঠক অনাশয়, এখােন কাথাও কান ধরেণর ই া থােক না, কাথাও কান ধরেণর 
বলতা থােক না। তার মােন জ  থেক আপনার িকছু িসি  এেস থাকেব, ম  িদেয়ও হয়েতা িকছু 
পেয়েছন বা ঔষিধ বা তপ া িদেয়ও িকছু পেয় থাকেত পােরন িক  সমািধ িদেয় বা একা  মন 
িদেয় য মন পাওয়া যাে  এই মেনর সােথ অ  কান মেনর কান তলুনা হয় না। জ , ঔষিধ, ম  
বা িবেশষ তপ া িদেয় যিদ িকছু িসি  বা মতা পেয় থােকন এই পাওয়াটা িচর ায়ী নাও হেত 
পাের, িকছু িদন পর চেলও যেত পাের িক  সমািধ িদেয় যটা এেসেছ এই িসি  বা মতা আর কান 
িদন চেল যােব না। মােঝ মােঝ দখা যায়, াশ ফাইেভর ছেল িক  াশ টেনর অ , এমনিক 
াজুেয়শােনর অ ও কের িদে । পের সই ছেল যখন াজুেয়শান কের বড় হেয় যাে  তখন আর 

তার কান নাম শানা যায় না। ি েকেটও দখা যায় আ ার নাইনিটেন খুব ভােলা ি েকট খলেছ িক  
ট  ি েকেট িগেয় সই নাম করেত পারেছ না। কারণ, এ েলা জ  িসি , িক  ধের রাখেত পারেছ 
না। অথচ শচীন ত লুকার একা তার জাের এতিদন ধের ি েকট খেল যাে । অথচ মজার ব াপার 
শচীন আেগ ি েকট খলেতা না, আেগ টিনস য়ার িছল। টিনস ছেড় ি েকেট এেস বািলং িদেয় 

 করল, বািলং িদেয় হেলা না। তারপের ব ািটংএ নামেলন। একা তা িদেয় ব ািটংটােক ধের এিগেয় 
গল, আর সটাই শচীনেক ি েকেটর রাজিসংহাসেন বিসেয় িদল। একা তা িদেয় যটা আসেব সটাই 
িচর ায়ী হেয় থেক যােব। একা তা আপনার সে  কখনই িব াসঘাতকতা করেব না, বািক সবটাই 
আপনার সােথ িব াসঘাতকতা করেব। এখােন ম  বলেত আমরা য দী াম  জপ কির সই মে র 
কথা বলেছন না, তাি ক ি য়ািদর ারা অেনক সময় িকছু য ধরেণর িস াই অজন কের নওয়া হয়, 
সই মে র কথাই এখােন বলা হে ।  

 

যাগীর কেমর কান রঙ হয় না 
 বাসনাশূ  মেনর কথা বেলই পত িল বলেছন যাঁরা যাগী তােঁদর জ  কেমর কান রঙ হয় 
না, বাকীেদর জ  কােজর িতনেট রঙ হয়, ভােলা, ম  ও ভােলা-ম  িম  অথবা বলা যায় , কৃ  
ও িম  – কমা াকৃ ং যািগনি িবধিমতেরষা  ।।৭।।  যাগীর কােজর কান রঙ হয় না কন? 
বলেছন – যাগী কেম আস  নয়, অনাস  হেয়, কমফেলর কান আকা া না রেখ কম করা হয় 
বেল তােঁদর কােজর কান রঙ হয় না – গীতােত যমন ভগবান বলেছন – কমেণ বাধািকরে  মা 
ফেলষ ুকদাচন –কােজর যিদ কান রঙ না হয় তাহেল িক হয় – ন হ েত হ মােন শরীের। যাগী 
যিদ কা র গলা কেট দন তােত যমন যাগীর কান পাপ লাগেব না আবার তাঁরও যিদ কউ গলা 
কাটেত আেস তােত যাগীরও িকছু যায় আেস না। ধম ও অধম, পাপ ও পণূ  যাগীর কােছ এ েলা 
অনথক। আমােদর কােছ য েলা অত  গিহত কম, যাগীর ে  এ েলা িকছুই নয়। সইজ  িযিন 
িঠক িঠক যাগী তােঁক ভােলা কম িক ম  কম বা ভােলা-ম  িম  কম, কান কমই শ করেব না। 
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শ করেব কখন? একটা িব েতর তােরর মেধ  তখনই তিড়ৎ বাহ থাকেব যখন িব েতর মইন 
বে র সােথ সংেযাগ থাকেব। বাসনার সােথ যিদ কেমর সংেযাগ থােক তাহেলই তােক শ করেব। 
যিদ এই সংেযাগেক কেট দওয়া হয়, তাহেল তােক আর িব ত শ করেব না। পু ষ আর কৃিতর 
িবে দ হেয় গেছ। ভােলা, ম  ও িম  সব কৃিতর অ গত, যাগী কৃিতর সে  য সংেযাগ িছল 
সটােক কেট িদেয়েছন। তাই এখন যাগীেক কেমর কান ফল শ করেত পারেব না। কম শ না 
করার ব াপারটা একমা  েযাজ  হেব সমািধবান পু েষর ে । বাকী সবার ে  ভােলা, ম  ও 
িম  এই িতন ভােব কেমর ফল হয়। গীতােতও ভগবান বলেছন অিন িম ং িম ং চ ি িবধং কমণঃ 
ফল  , কম িতন রকেমর, তার মেধ  বশীর ভাগ কম িম ই হয়। ই  কম অথাৎ ভ কম করেল 
দবতােদর শরীর পায়, অ ভ কম করেল অ র যািন বা িতযকািদ গিত া  হয় আর িম  অথাৎ ভ 
অ ভ িম  কম করেল মা ষ হেয় জ ায়। িক  যাগীেদর ে  কান কমই, ভ, অ ভ আর িম ই 
হাক যাগীেক শ করেত পাের না। কারণ যাগীর কান াথ নই, িনঃ াথ ভােব সব কম কের 
যাে ন। যাগী ক? যারঁ মন একা  হেয় গেছ, িযিন সমািধেত চেল গেছন। যখােন কান াথ থােক 
না সখােন কান কমই ভও হয় না, অ ভও হয় না আর িম ও হয় না। এখনও িক  িন  মনেক 
িনেয় আেলাচনা করা হে  না, এখােন একা  মনেক িনেয়ই আেলাচনা চলেছ।    
 

ি িবধ কম থেকই যািন থেক যািনেত বাসনা কািশত হয় 
  পেরর সূ  আেগর সেূ রই স সারণ। জ , কম সব িমিলেয় আট ন র সেূ  বলেছন – 
তত ি পাকা ণানােমবািভব ি বাসনানা  ।।৮।। এিট একিট অত  পণূ সূ । এই য িতন 
ধরেণর কেমর কথা বলা হল, ভ, অ ভ আর ভ-অ ভ িম  কম, এই িতন ধরেণর কমই িনেজর 
ফল দেব। য যা কাজ করেছ তার ফল তােক পেত হেব। িক রকম ফেল দয়?  িঠক সই রকম 
ফলই দেব য রকম পিরি িতেত স এখন আেছ। এর সহজ ব াখ া হল – আমরা মেনই চলিছ য 
সিৃ  অনািদ কাল থেক চেল আসেছ, সিৃ েত আমার নানা রকেমর শরীর হেয়িছল। এবার মেন ক ন 
আপিন কান জে  িসংহ িছেলন, তাই িসংেহর য িহং  ভাব সটা আপনার ভতের থেক গেছ। 
িসংেহর িহং  ভাব থেক গেছ বেল িক আপিন আপনার ী, পু , বাবা-মার উপর ঝািঁপেয় পেড় 
তােদর বকু িচেড় র  পান করেত যােবন? আপিন কখনই তা করেবন না। তাহেল িক যাগশা  ভলু? 
এেকবােরই ভলু নয়। আপিন কান জে  অেনক ভ কাজও তা কেরিছেলন িক  এই জে  সই রকম 
ভ কাজও তা এখন করেছন না। কান জে  আপিন গাধাও িছেলন, গাধা হেয় অপেরর বাঝা বেয় 
বিরেয়েছন। এখন তা সই রকম িকছু করেছন না। আবার কান জে  মা ষ যািনেত আপিন হয়েতা 
রাজ মারী িছেলন, িক  আপনার চহারােত তার কান ভাব পাওয়া যাে  না, আবার কান জে  
আপনার মেধ  অেনক আ িরক বিৃ  িছল, সটাও এই জে র চহারায় ছাপ পড়েছ না। যাগশাে  
এনারা এই কথাই বলেছন, এই জে  এ েলা আপনার মেধ  দখা যােব না। তার কারণ, আপনার 
ভতের আপনার কেমর িবরাট পাটলা আেছ। আেগকার িদেন পাটলা শ টাই ব বহার হত। এখন 
এিটএম কাড, িসম কাড এেস যাওয়ােত কমাশেয়র ব াপারটা বঝুেত আমােদর আরও অেনক সহজ 
হেয় গেছ। এিটএম কােডর মেধ ই টাকা-পয়সার সব রকম িহসাব জমা আেছ। কেমর িবরাট পাটলাটা 
িঠক এই এিটএম কােডর মত, আপনার ব াে র সিভংস এ াকাউে ট কত টাকা ঢুকেছ বেরাে  সব 
এিটএম কােড ধরা আেছ।  
 

যমন যমন যািনেত িগেয় শরীর ধারণ করেছ তমন তমন ওই শরীেরর পে  উপযু  য 
কম েলা কমাশেয় জেম আেছ স েলাই কেমর পাটলা থেক বেরােত  করেব। পিরি িত আর 
শরীর অ যায়ী কেমর পাটলা থেক সব কম েলা এক এক কের বেরােত থাকেব। এবার আপিন িচ া 
ক ন, কান জে  আপিন গাধা িছেলন, আেরক জে  আপিন িসংহ িছেলন, তারও আেগর জে  
আপিন মা ষ িছেলন। মেন ক ন থেম আপিন মা ষ িছেলন, মা ষ থেক িসংহ হেলন তারপর িসংহ 
থেক গাধা হেলন আবার গাধা থেক মা ষ যািনেত জ  িনেলন। এখন থেম মা ষ হেয় য 
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কম েলা আপিন কেরিছেলন, আর মানব শরীেরর উপযু  য কম েলা কমাশেয় সি ত আেছ, এই 
মা ষ জে  িঠক ওই জায়গা থেক চাল ুহেয় যােব। মা ষ থেক মা ষই চলেব, িসংহ গাধাটা এবার 
চাপা থেক গল। এবার মৃতু র িকছু িদন আেগ আপিন একটা গাধা িকেনিছেলন, আর মৃতু র সময় 
গাধার িচ া করেত করেত দহ ছাড়েলন, তাই জড় ভরেতর মত আপিন গাধা হেয় জ ােলন। এবাের 
আেগর গাধা আর এবার য গাধা হেয় জ ােলন এই গাধার সে  আেগর গাধার ধারাবািহকতা চালু 
হেয় যােব। তার মােন আপনার এই শরীেরর সােথ হাজার রকেমর শরীর পাশাপািশ চলেছ।  
 

ধারাবািহকতা িকভােব চেল, এর একটা উপমা দওয়া যেত পাের, আপিন সারািদন অেনক 
কাজ করার পর পির া  হেয় গেছন। পির া  হেয় ভাবেলন আজেক আর বাসন েলা পির ার করেবা 
না, কাল সকােলই করেবা। এই ভেব আপিন েয় পড়েলন। সকােল ঘুম ভাঙার পর থেম আপনার 
মাথায় আসেব আমােক বাসন মাজেত হেব। বাসন আপনােকই মাজেত হেব। িক  তার মাঝখােন একটা 

ক এেস গল, ঘুম,  আর ষিু । শরীেরর সােথ শরীেরর িক  ধারাবািহকতা থাকেব। আপিন  
করেত পােরন  ে র সােথ িক পৗবাপয থাকেব? না, তা কখনই থাকেব না। িক  ে  আপনার 
কখন বাধ হেব না য আপনার কান ধারাবািহকতা নই। এখােন আমরা  আর জা ত িনেয় 
আেলাচনা করিছ না। এখােন আেলাচনা হে , যমন ঘুম একটা মাঝখােন ক িদে , সকােল ঘুম 
ভাঙেল রােতর শরীেরর সােথ ভােরর শরীেরর ধারাবািহকতা চেল আসেছ। িঠক তমিন গাধার শরীেরর 
মাঝখােন আরও চার ধরেণর অ  শরীর এেস িগেয়িছল। এরপের কান কারেণ আবার আপিন যিদ 
গাধার শরীর পান, তাহেল এই গাধার সােথ আেগর গাধার শরীের ধারাবািহকতা যাগ হেয় গাধার 
শরীেরর কম েলা ফল িদেত  করেব। গাধা হেয় দখেব, ওই গাধাটাই তা গাধা হেয়েছ। তাহেল 
মাঝখােন িক িছল? মাঝখােন িকছু িদন িছল না। কাথায় িগেয়িছল, তাহেল িক মের িগেয়িছল? াঁ 
মেরই িগেয়িছল। মের িগেয়িছল িঠকই িক  তার মাঝখােন আরও চারেট শরীরও হেয় িগেয়িছল। িহ রা 
তাই বেলই িদে  তামার মৃতু  হেল তিুম হয় েগ যােব আর নয়েতা নরেক যােব, ধ ুতাই নয়, 
িবিভ  যািনেতও যােব।  
 

িবিভ  যািনেত জ  মােন িবিভ  রকেমর শরীর পােব। এখন সই বাসনা িলই কাজ করেব 
য বাসনা েলা সই শরীেরর পে  উপযু  হেব। একজন মহারাজ ামী ভেূতশান জীেক িজে স 
করিছেলন ‘মহারাজ, আমার মাংস খাবার খুব ইে টা এখনও যায়িন, আমার িক হেব’? তখন ামী 
ভেূতশান জী বলেলন ‘িক আর হেব, মের শ ন হেব তখন খুব কের মাংস খােব’। শানার পর 
মহারাজ খুব ঘাবেড় গেছন দেখ উিন সে  সে  বলেলন ‘না, না, আিম তামােক মজা করার জ  
বলিছলাম’। িক  যতই মজা কের বলনু না কন এটা িঠকই য, মেন যিদ খুব মাংস খাবার ইে  
থেক থােক, এখন যটু  মাংস খাওয়ার েযাগ পাে  তােতও যিদ মন না ভের, তখন িক হেব? এই 
মানব শরীর িদেয় তা এর বিশ মাংস খাওয়া যােব না, তখন তােক খঁুজেত হেব এমন একটা শরীর 
য শরীর িদেয় মন- াণ ভের ধ ুমাংসই খাওয়া যেত পাের। তার মােন, হয় তােক শ ন হেয় নয়েতা 
বাঘ িসংহ শয়াল হেয় জ ােত হেব। তখন ভাতও খেত হেব না, ধ ুমাংসই খেত থাকেব। তাই 
এখােন বলা হে  – এখন স য শরীের আেছ সই শরীেরর সামথ ও উপযু তা অ যায়ীই যা 
ভােলা, ম  ও িম  কম জেম আেছ, স েলা কাজ করেব। তাহেল কমাশেয়র বািক সং ার েলার িক 
হেব? ও েলা ঐভােবই পেড় থাকেব, আর অেপ া করেব সই শরীেরর জ  যটা তােদর পে  
উপযু  হেব। ধ ুউপযু  শরীরই নয় সই কেমর অ ল পিরেবশ ও পিরি িতও পেত হেব।  
 

 আনােতােল া  িবখ াত ফরাসী সািহিত ক িছেলন। ওনার একটা বই ‘Thais’ ফরাসী 
সািহেত র একিট খুব নামকরা উপ াস। এর কািহনী হল, একজন লাক থাইস নােম এক নতকীেক 
ভােলাবাসেতা। লাকিট বেুঝ িগেয়িছল য স মেয়িটেক যতই ভােলাবা ক ওেক পােব না, সই ঃেখ 
একিদন স সব ছেড়ছুেড় সাধ ুহেয় গেছ। সাধ ুহেয় চ  তপ া, সাধনা কের খুব মতা ও নাম-
যশ হেয় গেছ। এবার স িফের আসেছ থাইসেক নতকীর নাংরা জীবন থেক বার কের িনেয় আসেব 
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বেল। িনেজর আ ানা থেক শহের িফের আসার পেথ লাকিটর সােথ একজন ভারতীয় সাধরু দখা 
হেয়েছ। ভারতীয় সাধ ুতার িদেক তািকেয় গ ীর ের বলেছন ‘ ঁ, জগৎ উ ােরর চলেলেতা! ফাসঁেব 
ফাসঁেব’। শহের এেসেছ, শহের এেস স তার এক ব রু মাধ েম ভােলা জামা কাপড় পেড় থাইেসর 
কােছ গেছ। ওখােন সবাইেক লাকিট িনেজেক একজন বড় যাগীবাবা বেল িব াস কিরেয় িদেয়েছ। 
লাকিটর কথাবাতােত, ব বহাের থাইস এমন মু  হেয় গল য ওর অ গািমনী না হেয় আর থাকেত 
পারল না। থাইসেক লাকিট ধেমর ভােলা ভােলা আদেশর কথা এমন বাঝােত লাগল য শেষ দখা 
গল থাইস সে ািহত হেয় ওর পােয় পেড় বলেছ – আপিন যা বলেবন আিম তাই তাই করব। তখন 
লাকিট থাইসেক বলেছ তামার যা িকছু আেছ সব পিুড়েয় দাও।  

 

 পেরর িদন থাইস তার সব চাকর বাকরেদর ছািড়েয় িদল। আর সব দামী দামী িবলাস সাম ী, 
পাষাক, গয়না সব পিুড়েয় িদেত  করল। িবরাট ল া কািহনী। সব ছেড়ছুেড় থাইস একটা 

Nunnery Convent এ স াসীিন হেয় যাগ িদেয়েছ। সখােন িগেয় থাইস কেঠার সাধনা করেত 
 কের িদেয়েছ, কান িদেকই তার আর মন নই। কান িবলািসতায় মন নই, শরীেরর িত মম  

নই। সব িকছু ছেড় িদেয় এমন কেঠার সাধনােত ডুেব গল য একটা অব ায় িগেয় তার শরীর আর 
টানেত পারিছল না। চরম কেঠারতা কের কের শেষ থাইস মৃতু শয ায় চেল গল। এই লাকিট 
থাইেসর মত ব  পু েষর কাি ত এক নতকীেক এক নাংরা জীবন থেক তেুল নতনু জীবেন িনেয় 
গেলন বেল চািরিদেক তার িবরাট নাম-যশ হেয় গেছ। তােক সবাই িবরাট যাগীবাবা বেল খুব স ান 
করেত  কের িদেয়েছ। এিদেক হঠাৎ ভ েলােকর কােছ একিদন খবর এল য থাইস কেঠার তপ া 
কের মৃতু  শয ায় চেল গেছ। কািহনীর শষ দেৃ  দখাে  লাকিট ওই কনেভে ট যত েণ পৗেঁছেছ 
তত েণ মৃতু  এেস থাইেসর শরীরেক িনথর কের িদেয়েছ। থাইেসর িবছানার কােছ পৗেঁছই লাকিট 
বেুকর মেধ  থাইেসর মৃত শরীরটােক জিড়েয় বলেত  কেরেছ ‘থাইস! তিুম কন চেল গেল! 
তামােক ভােলােবেসই আিম এত িকছু করলাম, আমার যত তপ া তামােক পাবার জ ই’। এই 
রকম অেনক কথা বলেত বলেত লাপ কের চেলেছ। লাকিটর এই কা  দেখ কনেভে টর য 
িস াররা িছল তারা এেস বলেত  কেরেছ – where from this devil has come, throw 
him out, throw him out শষ পয  ভ েলাকেক টেন িহঁচেড় ওখান থেক বর কের দওয়া 
হল। এই উপ ােসর অ িনিহত য গভীর তাৎপয ি ানেদর পে  বাঝা স বই নয়। এই য সূ টা 
এখােন বলা হেয়েছ, এই সূ েক বঝুেত পারেল এই উপ ােসর অ িনিহত তাৎপয ধরা যােব। থাইেসর 
একটা িবেশষ সং ার িছল য সং ার তােক নতকী বািনেয়িছল। অ  িদেক থাইেসর আধ াি কতার 
সং ারটা িছল বল, িক  চাপা িছল। যখন ওই লাকিটর কথােত স কনেভে ট চেল এেলা িঠক 
তখনই েযাগ পেতই থাইেসর আধ াি কতার সং ারটা তী  ভােব বিরেয় এেলা, কননা নতকী 
হেলও স সিত ই ধািমক িছল। আর ওই লাকিট য এত িদন ধের তপ া করিছল তার ভতের 
উে  একটাই িছল, িকভােব স থাইসেক পােব। তপ া কের স কতক িল িস াই পেয়িছল িঠকই 
িক  তার ভােবর কান পিরবতন আেসিন। ফেল থাইেসর িত য ভােলাবাসা, আসি  িছল সটা 
থেক স বিরেয় আসেত পােরিন। তাই থাইেসর মৃত শরীরেক স জিড়েয় ধের বলেছ – আিম 
তামােক ভােলাবািস, তামােক আিম বেুক জিড়েয় রাখব, তিুম আমার সােথ চল, ইত ািদ।  

 

আমােদর মেধ  য সং ার, য কম িল রেয়েছ স িল তখনই ফল দেব যখন ওই কেমর 
উপযু  শরীর আর উপযু  পিরেবশ স পােব। যতই চাপা িদেয় রাখা হাক না কন, ওরা ওেদর মত 
েযােগর অেপ ায় ঘাপিট মের বেস থাকেব। এই রকম কত ল  ল  কািট কািট সং ার, কামনা, 

বাসনা, িহংসা ভাব, লাভ আমােদর মেধ  জেম আেছ আমরা জািনই না, উপযু  সময় যখন আসেব 
তখনই এরা ফেট বিরেয় পড়েব। সইজ  ামীজীও পিরেবশেক ভােলা করার উপের খুব জার িদেত 
বলেছন। পিরেবশ যিদ র থােক, যিদ সব সময় ভােলা মা েষর স  করা হয় তখন অ ভ 
সং ার েলা বিশ মাথা তলুেত পারেব না। আমােদর আগামী জ টা িক রকম হেব, এই জে  এখনই 
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সটার িদেক নজর দওয়া বিশ দরকার, কারণ আিম যমন যমন কম করব তমন তমন সং ার 
তরী হেব, আর ওই সং ার যমন শরীর হেব সই ভােব বেরােত থাকেব। সইজ  অসৎস েক 
পিরহার করেত হয়, বােজ ধরেণর িসেনমা, িটিভ িসিরয়াল দখা থেক দেূর থাকেত হয়। ফেল ভােলা 
ভােলা সং ার েলা যখন বিরেয় আসেত থােক, তখন মেনর মেধ  সাধনা করার ইে  যােগ, এই 
ইে টােক কােজ লািগেয় খুব সাধনা, তপ ািদ কের চ া করেত হেব িনবীজ সমািধর লােভর জ । 
িনবীজ সমািধ হেয় গেল কমাশেয়র সম  পীকৃত সং ার পেুড় ছাই হেয় যােব আর এই জ -মৃতু  
চে র নাটেকর পিরসমাি ও হেয় যােব। 

 

 আেগর সং ার থেকই আমােদর এই শরীর িনমাণ হেয়েছ, আর সই সং ারই এখন ফল 
িদেত থাকেব। িকছু িকছু ভ েদর ে  দখা যায় সারািদন ধের তারঁা ঠা র দবতার পেূজা কেরই 
যাে ন িক  অ  িদেক আিথক, সাংসািরক, সামািজক নানান ঝােমলা তােঁদর জীবন অিত  হেয় আেছ, 
ঝােমলা যন তােঁদর িপছু িকছুেতই ছাড়েত চায় না। তােঁদর ব ু-বা বরা মজা কেরই হাক িকংবা 
ভােলােবেসই হাক বলেত থােক – তিুম এই ঠা র দবতার পজূা ব  কের দাও তাহেল তামার ঃখ-
কে র সব ঝােমলা ঘুেচ যােব। এই য ভ েদর ঝােমলা েলা আসেছ এ েলা তােদর আেগর আেগর 
জে র কেমর ফল থেক আসেছ। আমােদর যা িকছু, ব ািধ, অভাব, মামলা-মকে ামা, ঘটনা, সব 
আেগর আেগর জ  থেকই আেস। যমন যমন স বীজ বপন করেব তমন তমন স ফসল পােব। 
আজ যিদ ভােলা কান কাজ কের থােক, দখা যােব হয়েতা দশ জ  পের িগেয় তার ফল পাে । এই 
িনয়েমর কান ব ািত ম নই, েত কেক এই িনয়েমর মেধ  িদেয়ই চলেত হেব। তাই মহাপু ষরা 
বেলন – যা িকছু হেয় গেছ বা যা িকছু হে  এ েলা তিুম কান ভােবই খ ােত পারেব না, িক  তুিম 
তামার ভাবী কােলর খ-সমৃি  এখন থেকই তরী করেত পার। িকভােব করেব? যিদ তিুম কান 
রকেম তামার মেনর বিৃ িলেক িঠক করেত পার। এর জ  পত িল বলেছন – অভ াসৈবরাগ াভ াং 
তি েরাধঃ – অভ াস আর বরাগ রত ারা যিদ তিুম িনেজেক মন, বিু , িচ  ও অহ ার থেক আলাদা 
কের িনেত পােরা, অ া েযােগর সাধন কের কের যিদ তিুম িনবীজ সমািধ লাভ কের কমবীেজর য 
িবরাট পুঁটিলটা রেয়েছ য েলা বেরাবার জ  অেপ া কের আেছ, ওটােক পিুড়েয় িদেত পােরা, 
তাহেলই সব িকছু শষ হেয় যােব। এরপরও যিদ এই শরীের বেঁচ থােক তখনও ক  িক  ঘুচেব না। 
কান স াসীর িনিবক  সমািধ হেয় যাওয়ার পর িক তারঁ ভােলা ভােলা খাবার দাবার জুটেত থাকেব? 
ভােলা িকছুই জুটেব না, য কেমর জ  এই শরীর িনেয় জ  িনেত হেয়িছল স কমটাই যত িদন 
শরীর থাকেব তত িদন চলেত থাকেব। িতিন যমন ঝাল-ভাত খাি েলন সই ঝাল-ভাতই খেত 
থাকেবন। িক  এরপর িতিন নতনু যা িকছু কম করেবন, ওই কম তােঁক আর শ করেত পারেব না। 
িক  মেন রাখেত হেব িতিন কৃিতেক জয় কের িনেয়েছন, িতিন ইে  করেল তারঁ পরুেনা ার  কেমর 
বাহেকও ব  কের িদেত পােরন, িক  িতিন তা কখন করেত যােবন না, কননা সমািধবান যাগীরা 
কৃিতর িনয়মেক কখন উ ন করেত যান না, কৃিতেক িনেজর মত চলেত দন। শরীর যখন িনেজর 
থেক পেড় যাওয়ার পেড় যােব, শরীর পেড় গেল তারঁ মুি  হেয় যােব।  

 

 আেগর েটা সূ েক িমিলেয় নয় ন র সেূ  বলেছন জািতেদশকালব বিহতানামপ ান ষং 
িৃতসং ারেয়ােরক প াৎ।।৯।। এই সূ িট ভারতীয় দশন ও িহ  ধেমর সাধক ও িচ ািবদ 

উভেয়র ে  অত  পণূ। িহ  ধেমর সমােলাচনা করেত িগেয় যসব অেযৗি ক যিু তক আনা 
হয়, পত িল তার সব িকছুর উ র এই সেূ র মাধ েম িদেয় রেখেছন। রাজেযােগ মন নামক ব িট 
সব থেক পূণ। আমােদর সবার মন আলাদা আলাদা িক  সব মেনর সােথ একটা যাগ আেছ। 
এই সেূ  যটা বলেত চাইেছ তা হেলা – ধ ন দশ জ  আেগ আিম মা ষ িছলাম। ওই ম  জে  
আিম যত ধরেণর কাজ করার কেরিছ, তারপের আমার জীবনযা ার মান এমন খারাপ হেয় গল য 
সই কমফলা সাের আিম পেরর জে  প র শরীর পলাম। দশ জ  প  যািনেত থাকার পর আিম 
আবার মা ষ শরীের জ  িনলাম। এখন আমার ম  জীবন িঠক কাথা থেক  হেব?  এই ম  
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জীবনটা িক িঠক আেগর প  জ  থেক  হেব, না িক এই ম  জীবন  হেব িঠক দশ জ  
আেগ আিম যখন মা ষ শরীর পেয়িছলাম সখান থেক? এই সূ া যায়ী আমার ম  জীবন  হেব 
দশ জ  আেগ িঠক সই জায়গা থেক যখােন আমার ম  জীবন শষ হেয়িছল।  
 

 এই সেূ র ব াখ া িদেত িগেয় ামীজী কেয়কিট মূল বান কথা বলেছন, য েলা যাগদশেনর 
। এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম জািত, আয়ু আর ভাগ এই িতন েপ কম ফল দয়। 

জািত মােন আপিন িবিভ  যািনেত জ  িনে ন, এই জ  নওয়া িনধািরত হয় আপিন যমন যমন 
কম কেরেছন তার ারা, সইভােব আপনার আয়ু িনধািরত হেব আর খ- ঃখ েপ ভাগ আসেব। 
শরীর যখন জািত থেক জািতেত পা ায় আমরা মেন কির সাজা একটা লাইন চলেছ, ওই শরীর 
এখন মা ষ েপ কম য় করেছ, আর মানব শরীর পাে  যখন দবতার শরীের যাে  তখনও ওই 
একই িজিনষ চলেছ; িক  আসেল সভােব হয় না। পুেরা িজিনষটাই পাে  যায়। পাে  যাওয়া মােন 
তার ব বহার য পেুরাপিুর পাে  যাে  তা নয়। ধ ন একজন মানব দেহ িছেলন, ভ কেমর জাের 
িতিন দবতা হেয় জ  িনেলন। আমরা জািন দবতারা বই-টই পেড়ন না, আর দবতােদর ভাগ অ  
ধরেণর। মেন ক ন একজেনর বই পড়ার খুব শখ। তার ভ কেমর জাের মৃতু র পর স দবতা হেয় 
জ াল। এখন সখােন স কাথায় বই পড়ার েযাগ পােব! বই পড়া তার হেব না। তাহেল িক হেব? 
িকছুই হেব না, এর আেগও স কখন দবতা িছল। ওই দবতার শরীের স যা যা যমন যমন 
করিছল, এখন দবতার হওয়ার পর আেগর দবতার সে  যাগ হেয় আেগ যা যা করিছল এখনও তাই 
তাই করেত থাকেব। একটা খুব সাধারণ উপমার জ  যিদ বলা হয়, মেন ক ন একজন লাক এিগেয় 
আসেছ তােক দেখ মেন হেব যন চারট লাইন এিগেয় আসেছ। এই চারেট লাইন হল একটা প  
জীবন, একটা মানবজীবন, একটা দব জীবন আেরকিট অ র জীবন। কাছ িদেয় যখন যােব তখন 
দখেবন েত কিট জীবেনর ক আেছ। মানবজীবেনর াফেক যিদ দেখন তাহেল দখেবন কখন 
উপের চেল এল, কখন নীেচ চেল এল, আবার উপের চেল গল, নীেচ চেল গল, এর একটা 
ধারাবািহকতা আেছ। িক  তার ভােগর, ব বহােরর য ধারাবািহকতা সটা আেগ তার য শরীর িছল 
সই শরীেরর সে  যাগ থাকেব। তার মােন, আপনার ভতের য কমাশয় রেয়েছ, সই কমাশয় থেক 
সই কম েলাই বেরােব যটা এই শরীেরর জ  উপযু । এই শরীেরর জ  যটা উপযু  নয় সই 
কম কখনই বেরােব না। যার ফেল আপনার আেগর শরীেরর সে  আপনার কেমর ধারাবািহকতা থেক 
যােব। এ েলার উপর আমােদর পর রােত অেনক কািহনী পাওয়া যায়। কািহনী েলােক আ িরক 
ভােব না িনেলও ব াপারটা বাঝা যায়।  
 

 রাজা ভরত সব িকছু ছেড় তপ া করেত জ েল চেল গেলন। তপ া করেত িগেয় একিট 
হিরণ শাবকেক বাচঁােলন। হিরণ শাবক বেঁচ যাওয়ার পর রাজা ভরেতর পেুরা আসি  হিরণ িশ র 
উপর জেম গল। আসি  জেম যাওয়ােত মৃতু র সময় তারঁ হিরেণর কথা মেন হল। মৃতু র পর িতিন 
হিরণ হেয় জ ােলন। হিরণ শরীের িতিন আর তপ া করেত পারেবন না। হিরেণর শরীর িদেয় সাধনা 
হয় না, িক  তারঁ পবূ জে র িৃতটা থেক িগেয়িছল। সটাই বলেছন িৃতসং ারেয়ােরক প াৎ, 
িৃত, সং ার এ েলা একভােব থাকেব। িক  কম েলা সই রকমই হেব যটা তার এই জে র া  

শরীেরর পে  উপযু । তার মােন হিরেণর শরীর তপ া বা সাধনার জ  উপযু  নয়। সইজ  বলা 
হয় মানব শরীর অত  লভ শরীর। মানব শরীর লভ মােন, মানব শরীর িদেয় আপিন যা করেত 
পারেবন অ  কান শরীর িদেয় তা করা যােব না। এবার আপিন মানব শরীর িনেয় অেনক সাধনা 
করেলন, যার ফেল আপিন দবতা হেয় জ ােলন। দবতার শরীের আপিন আর সাধনা করেত পারেবন 
না। অত িদন আপনার মানব শরীেরর উপযু  কম েলা কাযকর হওয়া ব  থাকেব। এরপর আবার 
িফের মানব শরীর যখন হেব, তখন যখােন ছেড় িগেয়িছেলন, সখান থেক আবার  হেব। রাজা 
ভরেতরও িঠক তাই হল। যখন হিরণ হেয় জ  িনেলন তখন তারঁ ধ ুমেন পড়েছ কাথা থেক িক 
হেয় গল! হিরণ থেক আবার িতিন মানব শরীের জ  িনেলন। এবার িক  িতিন অেনক সেচতন বেল 
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তারঁ িসি ও স ণূ হেয় গল। িসি  হেয় গেলও শরীর তা যােব না, শরীর িনেজর মত যােব। এবার 
িতিন জীবনমু  হেয় যভােব থাকার সইভােব থাকেলন আর রাজা র গণেক উপেদশািদ িদেলন।  
 

 গীতােত আেছ – মৃতু র সময় মা েষর মেন য িচ াটা থােক সই িচ া যায়ীই তার আবার 
জ  হয়। মরার সময় জড়ভরেতর হিরেণর কথা মেন পড়ল, তাই তােঁক হিরণ হেয় জ  িনেত হল। 
মেন হেত পাের জড়ভরত য এত তপ া করেলন, স তপ ার ফল কাথায় গল? হিরণ শরীর িনেয় 
এখন জড়ভরত কী কাজই বা করেবন, িযিন িকনা সারাটা জীবন  িচ েন কািটেয় িছেলন, আর ধু 
মৃতু র সমেয় হিরেণর কথা ভাবেলন বেল হিরণ শরীর পেত হল! এখন ভরত িক করেবন এই হিরণ 
শরীর িনেয়? এটাই মূল িজ া । এই সেূ র মাধ েমই এর সমাধান দওয়া হে । মেন ক ন রাজা 
ভরত এর একশ িক েশা জ  আেগ প  যািনেত বা হিরণ যািনেত জ  িনেয়িছেলন। এখন যই 
িতিন হিরণ যািনেত জ  িনেলন সই েশা জ  আেগ য হিরণ হেয় জ  িনেয়িছেলন সখান থেক 
লাফ িদেয় এই হিরণ জ েক ধের িনেয়েছন। এখন আমরা যিদ ধের িনই এই মনই ধারাবািহক ভােব 
চলেছ, তাহেল য মা ষ জ  িনেয়  পােয় ভর িদেয় মািটর উপর চলেত অভ , আর পেরর জে  

  কের িটকিটিক হেয় জে  দওয়ােলর উপর িদেয় স চলেব িক কের? যিদ মাছ হেয় জ ায় তখন 
জেলর মেধ  অি েজন নেব িক কের, মা ষেক জেলর মেধ  এক িমিনেটরও কম সময় ডুিবেয় রাখেল 
দম ব  হেয় মের যােব। এই সূে  এটাই বলেছ – কান জে  যখন িটকিটিক বা মাছ হেয় জে  িছল 
সই জে র সােথ এই িটকিটিক বা মাছ জে র যাগ হেয় যােব, এই যাগ হওয়ার সে  সে  স ওই 
জে  যা যা করত, য ভােব চেল িফের বড়াত, সই ভাবটাই এেস যােব। এই েটা জে র মেধ  
ধারাবািহকতার কান অভাব তার নজের পড়েব না। িক  ধারাবািহকতার অভাবটা কাথায় দখা যােব? 
মাঝখােন য আরও এক ল  জ  হেয় গেছ, সটােক ধরা যােব না। পা ােত  জেনিটক িব ান িনেয় 
িব ানীরা যা বলেছন আমােদর সে  তার কান িমল নই। আমরা িব াস কির এই জ টাই সব নয়, 
সিৃ  থেক মুি  পয  য দীঘ জীবন-যা ার পির মা চলেছ এর পেুরাটাই আমরা সব িকছুর মেধ  
িবেবচ  িহসােব মাথায় রািখ। জেনিটক িব ানীরা বেলন বাবা-মা থেক স ান, আমরা বিল বাবা-মা 
থেক স ান নয়, আিম থেকই আিম। িক  আমরা পিরেবেশর েক অ ীকার কিরনা, কননা 
কমাশেয়র কম িলেক ভােলা করার জ  পিরেবশ অত  পণূ ভিূমকা নয়।  
 

 এই সেূ র মূল ব ব  হল, িৃত আর সং ার এই েটার একটা ধারাবািহকতা চলেত থাকেব। 
িকেস িকেস এই েটার ধারাবািহকতা চলেত থাকেব? যিদ কান কারেণ আপনার যািন পাে  যায়, 
যিদও আপিন যািন থেক যািন আলাদা হেয় যাে ন িক  জািত, িৃত ও দশ আপনােক এই আলাদা 
হেয় যাওয়া থেক আটেক দেব। ভতের যমন যমন কামনা-বাসনা আেছ, এই কামনা-বাসনা েলাও 
থেক যােব, এ েলা কান ভােবই যােব না। আমরা যা কাজ করিছ সই কােজর একটা ছাপ আমােদর 
ভতের সং ার েপ ছেড় িদেয় যাে । তাহেল কাজ সং াের পিরবিতত হেয় যায়, আর সং ার েলা 
ধীের ধীের িৃতেত চেল িগেয় আরও গভীের চেল যায়। গভীের চেল গেলও আমােদর াভািবক 
সং ার ও বিৃ েলা কখনই পাে  যােব না। আমরা যমন বললাম িসংহ থেক মা ষ হল, িক  িসংহ 
থেক মা ষ কখনই এভােব হেব না। তখনই হেব যখন একজন মা েষর মেধ  চরু িহংসা বৃি  এেস 
যােব। িসংহ হেয় গেল তা তার িহংসা বিৃ  শষ হেয় যােব না, বরং আরও তার মেধ  িহংসা বিৃ  
এেস যাব। এবার যিদ কান ভ সং ার বশতঃ মা েষর শরীের জ  নয়, এবারও িক  তার মেধ  
িহংসা বিৃ টা থাকেব। িক  মা ষ থেক মা ষ আর িসংহ থেক িসংেহর ধারাবািহকতাটা এখন আর 
নই। অ  িদেক িৃত অথাৎ মূল বিৃ  য েলা আেছ, এ েলা কখন পা ায় না। আমরা কখনই এই 
আশা করেত পাির না য আপিন গত জে  িসংহ িছেলন আর এই জে  ভােলা সাধ ুহেয়েছন, এভােব 
কখন হেব না। ামীজী এখােন বলেছন যখন অ  রকেমর শরীর এেস যায়, তখন সই শরীেরর পে  
অ পযু  িৃত েলা ব  থাকেব। িক  আপনার িৃত কখন হািরেয় যােব না। যমন ধ ন আপনার 
এিটএম কােড আপিন টাকা তলুেছন, আপনার ী টাকা তেুল আনেছ, কখন আপনার ছেল তলুেছ। 
িক  যতই এিটএেমর হাত পা াপাি  হাক না কন, কােডর িহসাব একই থাকেব।   
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যখন পর পর একই যািনেত অেনকবার জ  িনেত থােক তখন তার কম ওই আেগর শরীের 
কৃত কেমর অ সােরই চলেত থাকেব। এখােন যাঁরা শা  অধ য়ন করেছন, যতটু ই পেড় থা ন না 
কন, এর পেরর জে  তাঁরা যিদ মা ষ হেয় জ  হণ কেরন তখন আবার ওখান থেকই  
করেবন। তখন হয়ত মেন হেব হঠাৎ এই শা  পােঠর ইে  কাথা থেক এেস গেছ। আেগর আেগর 
জ িল যিদ দখা যায় তখন মেন হেব খাপছাড়া চলেছ। িক  কান খাপছাড়া চেল না, একই যািনেত 
যািনেত, একই জািত জািতেত যাগ থাকেব। যিদও বা এরা সময় ও ােনর ব বধােন জ  নয়, কউ 
হয়েতা আজেক ভারেত জ  িনেয়েছ, এর দশ জ  পের স যিদ আেমিরকায় িগেয় জ  হণ কের, 
তখন ভারেত থাকাকালীন তার ভাবটাই আেমিরকােতও চলেত থাকেব, সখােন কান পিরবতন হেব 
না। তাই বলেছন ান, কাল ও জািত এই িতনেটেক আলাদা করেত পারা যায় না। মা ষ জে র পর 
কান কারেণ অেনক িন  যািনেত চেল গল, তা এই মা ষ শরীের যা যা ভােলা কাজ কেরেছ ও েলা 
অেপ া কের থাকেব, আবার যখন মা ষ যািনেত আসেব তখন আবার এ েলা বিরেয় আসেব। যিদ 
কা র ওপের আমার চ  রাগ থােক, স হয়েতা মের আবার দশ জ  পের মা ষ হেয়েছ বা  মুি  
পেয় গেছ, তখন এই রাগটা কাথায় যােব? যাগদশেন কাথাও বলেছ না য কেমর ফল কম েপই 
সব করেব, কেমর ফল সং ার েপই জ  নেব। আমরা িক ধরেণর কাজ করিছ, কােক মারিছ, 

কােক গালাগাল িদি  যাগদশেন এ সেবর কান  নই। যটা সব থেক  তা হল – যাই 
করা হাক না কন ওই কেমর পছেন একটা  সং ার থােক, এই সূ  সং ার িলই বড় আকার 
পেত পেত শি শালী হেয় ওেঠ। য ধরেণর সং ােরর চচা করেত থাকেব সই সং ার িলর মতাই 
বেড় যায় এবং উপযু  সমেয় ওই সং ার কম েপ বিরেয় আেস। আর এই সং ার িলই জে  
জে  একটা শরীর থেক আেরকটা শরীের ানা িরত হেত থােক। কউ আেছন খুব িহং  আর াধী, 
িতিন কান কারেণ, িকছু একটা ব াপাের মের ছাগল হেয় গেলন। এখন ছাগেলর শরীের তার িহং  
ভাবযু  কম সব করেত পারেব না, কননা ছাগল অিত িনরীহ াণী। তাহেল িক হেব? এখন 

ছাগেলর শরীেরর পে  যটা উপযু  সই কমসং ার িলই বেরােত থাকেব, আর এই িহং  
সং ার েলা জমা থাকেব। এর যন কান শষ নই। তাহেল কত জ  লাগেব? ভগবান জােনন কত 
জ  লাগেব, কািট কািট। িক  সবারই একিদন মুি  হেব। তেব এই জ -মৃতু র চ েক তাড়াতািড় 
শষ কের দওয়ার কৗশলটা একমা  রাজেযাগই িশ া দয়।  

 

 সইজ ই রাজেযাগ বলেছ তামার মনই আসল, মেনই সব িকছু হে । রাজেযাগ েতই 
তাই বেল িদেয়েছ এই জগেত যত জীব আেছ, সবারই একটা মন আেছ, আর এই মন সব ণ পাচঁ 
ধরেণর প িনে  – মাণ-িবপযয়-িবক -িন া- তৃয়ঃ। মেনর এই িবিভ  প হে  বেল আসল 
ব েক আমরা বঝুেত পারিছ না। যমন এই সমু  আেছ, আর সমুে  অনবরত ঢউ উেঠই চেলেছ, 
ঢউেয়র জ  সমুে র নীেচ িক আেছ আমরা দখেত পাি  না। যাগদশন আমােদর িশ া দয় এই 
ঢউ ওঠাটােক িকভােব ব  করেত হেব আর তিুম তামার বা িবক পেক িকভােব জানেব। বলেছন 
য য বিৃ  তামার পেক আটকাে  সই সই বিৃ েক তিুম িনেরাধ কের দাও।  

 

 একটা েজ র িদেয় দওয়ােল মাগত নানান রকেমর ছিব ফলা হে । এখন একজেনর খুব 
ইে  হল ‘ দওয়ােল িক আেছ আিম দখেত চাই’। দওয়ালেক দখেত হেল তােক আেগ েজ রটা 
ব  করেত হেব। েজ র তখনই ব  হেব যখন ওর মেধ  য রীলটা ঘুরেছ, সটা ঘুের ঘুের যখন শষ 
হেয় যােব। িক  কৃিতর েজ েরর রীল অফরু , এ চলেতই থাকেব। স বলেছ আমার অত ধয 
নই। অত ধযই যখন নই তাহেল ওই রীলটােক কেট উিড়েয় দাও। যাগ আমােদর িশ া দয় 
িকভােব এই রীলটােক কাটেত হেব। রীল যই কেট উিড়েয় িদল তখন িক হেব? তখন দওয়ােল আর 
ছিব পড়েব না। যখন দওয়ােল আর কান ছিব পড়েব না তখন বেুঝ গল দওয়ােল িক আেছ। 
দওয়ালটা িক রকম? বলেছন তদা ঃু েপহব ান  । তখন িযিন দখেছন িতিন তারঁ কৃত েপ 
অব ান কেরন।  
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 যােগর এই কথা েলা কতটা সত , আর কতটাই বা কাযকর আমরা এখনও জািননা। 
আমােদর য বিু র দৗড় সই িদেয় যাগীেদর অেনক িকছুই ধরেত পারব না। িক  একটা ব াপাের 
আমরা িনি ত য, আমরা ঠা র- ামীজীর জীবেন এমন অেনক িকছু দখেত পাই এবং অ া  অেনক 
যাগীেদর জীবেন এমন অেনক িকছু আেছ যা যিু  তেকর বাইের, য িল কান িদন যিু  িদেয় ধরা 
যােব না। যাগীরা কখনই িনেজেদর চার কেরন না, কাউেক িকছু বলেত যান না, িনেজর খুব কােছর 
মুি েময় কেয়কজন িশ েদর কােছ উপেদশ দওয়ার ছেল িকছু িকছু কথা বেল গেছন – এই রকম 
করেল এই রকম হয়, ওই রকম করেল সই রকম হয়। তােঁদরই িকছু িকছু কথা সং হ কের পত িল 
সূ াকাের িলিপব  কের গেছন। পত িল বলেছন – আজ তিুম যা হেয়ছ সটা গতকাল যা কেরিছেল 
তার জ । আজেক তিুম যা করছ, এটা এখন িকছুই হেব না। তাই যাগ বলেছ আমরা অতীত আর 
বতমানেক পা ােত পারব না, িক  ভিব তেক এখন থেকই পিরবতন করা  কের িদেত পাির।  
 

পা ােত  ইদািনং একিট াগানেক খুব আকষণীয় কের সবাইেক উপেদশ ছেল বলেছ – live 
in the present, take care of the present, িক  ােচ র পি তরা বলেছন বতমান আপনার 
হােতর বাইের, আপিন বতমানেক কখনই পা ােত পােরন না। যাগও তাই বলেছ – take care of 
the future. ামীজীর লখা, ব তৃার মেধ  এই ধরেণর বাণী ভিুরভিুর ছড়ােনা রেয়েছ – আজেক 
তামার যা ভােলা ম  আেছ এর সবই তামার অতীেতর জ , এখন তিুম যা করছ সটা ভিব ত 
বলেব তিুম িক কেরছ। মহাভারত এবং অ া  অেনক শাে  ব বার এই িবষয়িট আেলাচনােত আেস, 
কানটা ধান – পু ষাথ না দব। কানটাই ধান নয়। যখন কম হে , য কম এখন করা হে  এই 
কম সে  সে  তার ব াে  সিভংস এ কাউে ট টাকা জমা দওয়ার মত কমাশেয় ভিব েতর জ  জমা 
পেড় গল। সইজ  আমােদর মহাপু ষরা বেলন – তিুম আেগ যা কেরছ কেরছ, হয়েতা তখন তামার 
সই িবেবক িবচার িছল না, এখন তামার িবেবক একট ুজা ত হেয়েছ, জা ত হেয়েছ মােন, এখন 
তিুম শা  পড়ছ, তামার সৎস  হে , তাই এখন তামার জীবনেক এমন ভােব তরী কের নাও, যােত 
অ ত ভােলা িকছু সং ার যন জিমেয় িনেত পার। আর যিদ তা না করেত পার, তাহেল এ জে  
যমন কাদঁছ সামেন তামার যত জ  পেড় আেছ সব জে  কবল কাদঁেতই থাকেব।  

 

 এরপর পত িল মেনর গিত কৃিতর আেরা সূ  ভােব িবে ষণ কের দখাে ন। যােগর মেত 
এই িজিনষ েলােক ােয়ািগক অেথ ব বহার করা হয়। যাগদশন অধ য়ন করেত গেল এ েলােকও 
আমােদর বাঝা দরকার। যােগর মেত পু ষই সি দান । তারঁ ভাবই চত , চত  একমা  
পু েষরই থােক। কৃিতর কান চত  নই। কৃিতেক আমরা েটা আকাের পাই – একটা জড় 
আকাের আেরক মন েপ। মন খুব সূ  আর জড় অেনক লূ। পু ষ যখন কৃিতর কােছ চেল আেস 
তখন পু ষ কৃিতেক তারঁ আেলা দয়। কৃিত যখন পু েষর থেক আেলা পেয় গল তখন মন 
আেলািকত হেয় চনমেন হেয় উঠল। মন চতে র আেলােত এমন েল উঠল তখন মেন হয় মনই যন 
য়ংৈচত । যমন আমরা মেন করিছ িটউেবর সাদা কাচঁটাই লেছ। িক  কােঁচর ভতের য গ াস 

আেছ তােত তিড়ৎ বাহ হেলই গ ােস াক হেত থােক তােত গ াস থেক আেলার িবিকরণ হয়, আর 
আমরা মেন করিছ কাচঁটাই আেলা িদে । অথচ কাঁেচর িনজ  কান আেলা নই। িঠক একই িজিনষ 
মেনর ে  হয়। মেনর িনজ  কান চত ই নই, তথািপ মনেকই চত ময় বেল মেন কির।  
 

খী হওয়ার বাসনা অনািদ, তাই বাসনাও অনািদ 
পেরর সেূ  বলেছন – তাসামনািদ ািশেষা িনত াৎ।।১০।। েখর বাসনা সবাই কের, 

মা েষর কােছ খই িনত  আর তাই বাসনারও তার শষ নই। মা েষর য এই চািহদা – আিম খী 
হব, এই খী হওয়ার ই াটা যমন অন , তার কামনাও অন । সবাই খ চায়, মা ষ অ  যা িকছুই 
ক ক, ঃখেক কউই চায় না, গৃহ  থেক স াসী সবাই খী হেত চায়। সিৃ  যেব থেক  হেয়েছ 
তখন থেকই খী হওয়ার ই াটাও এেসেছ, সইজ  বলেছন তাসামনািদ ািশেষা, খী থাকার 
ইে টা অনািদ। জগেতর আমরা সব িকছুই ছেড় িদেত রাজী হব িক  খেক, যটােত শাি  পাওয়া 
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যায় সটােক িকছুেতই ছাড়েত চাইব না। সবাই এেস বেল, শাি  কাথায় পাব? মা ষ মেন কের – খ 
পেন শাি  শ ােন। শ ােনই বা কাথায় শাি , সখােনও অশাি । শ ােন অশাি  কন? মা ষ মের 

যাওয়ার পর তার শরীরটােক যখন চু ীর ভতের ঢাকাে  তখন সূ  শরীরটােতা তার বাইের দািঁড়েয় 
আেছ। সূ  শরীরটা এখন যােব কাথায়, সেতা বিু েক িনেয়ই দািঁড়েয় আেছ। তখন তা তার আেরা 
ি া, এখন িক শরীর পােব কাথায় িকভােব থাকেব িকছুই জানা নই। শ ােন তা ােদর য িক 

ভয় র অশাি  আমরা ক নাই করেত পারেবা না। যত ণ এই লূ শরীের আেছ তত ণ িনি ত য 
আিম যখােনই থািক না কন, বািড়েত গেল খাবার পাব, বািড়েত গেল িনি ে  একটা ঘুেমাবার 
জায়গা পােবা। িক  যখন তা া হেয় গল তখন তা তার ি ার আর শষ নই। যমরাজ যখন 
এক শরীর থেক অ  শরীের িনেয় যান তখন তা ার িৃতটােক ঢেক দন। িক  যারঁা খুব উ  
যাগী তাঁরা িৃতটা ধের রাখেত পােরন। যমন জড়ভরত যখন হিরণ হেয় জ  িনেলন তখন তারঁ িৃত 
পেুরা জা ত িছল – আের আিম িছলাম রাজা, এখন হিরণ হেয় এেসিছ। বলেছন – আমরা সব সময় 
বলিছ খ চাই খ চাই, এই য বাধ এটাই অ হীন কামনা। যিদ িজে স করা হয় কামনা কেব 
থেক  হল – বলেছন কামনা অনািদ, কেব থেক  হেয়েছ কউ বলেত পারেব না। সিৃ  যখন 
থেক হেয়েছ তখন থেকই চেল আসেছ। যিদ কউ থেমই কামনাশূ  হেয় থাকত তাহেল তার শরীর 
ধারণই হত না। যেহত ুআমার আপনার কামনা আেছ তাই আমরা কম করিছ। মা ষ যত কাজ কম 
কের সবই কামনার ারা িরত হেয়ই কের। যােগর এই অ তম ত িটই যােগর দাশিনক িদক, 
যােগর এিট একিট । 

 

আমােদর ভতের সব সময় অপূণতা, এই অপূণতা আমােদর েখর পছেন দৗড় করাে । এই 
খ চাওয়া কান িদন িনবৃ  হেব না। পের বলেবন যত খ যত শাি  সব আমারই ভতের। খ আর 

শাি  বাইের কাথায় খঁুেজ বড়াি  আমরা? আমার পিরবার, আমার ি য়জন, আমার ব ু-বা বেদর 
মেধ  আিম য খ শাি  খঁুজিছ, সই খ শাি  বাইের থেক কান িদন পাওয়া যােব না। খী হওয়ার 
ই াটা অনািদ, সইজ  বলা যােব না এ েলা কাথা থেক  হেয়েছ। আবার এই খ যেহত ু
অনািদ সই হতু কামনা-বাসনাও অনািদ। এটােকই বদা  বলেছ অিবদ া-কাম-কম। অিবদ ার জ  
তিুম িনেজেক ভেুল গছ তাই তামার কামনার শষ নই। কামনা আেছ বেল কম কের যেত হে । 
 

কামনা-বাসনার হত ুঅিবদ া এবং আ য় চারিট 
 কামনা িকভােব কাজ কের? বলেছন – হতফুলা য়াল ৈনঃ সংগহৃীত ােদষামভােব 
তদভাবঃ।।১১।। এর আেগ আেগ েশর ব াপাের বলেত িগেয় বলা হেয়িছল, অিবদ া, রাগ, ষ, 
অি তা, অিভেনেবশ এই পাচঁিট থেক শ হয়। অি তা মােন পু ষ আর কৃিতর যখােন সংেযাগ 
হে , আিম তামার তিুম আমার এটাই অি তা। অিবদ া মােন যখােন ভুল দখেছ, ভলু দখা মােন 
যখােন িচ সখােন অ িচ দখেছ, অ িচেত িচ দখেছ, যটা িনত  সটােক দখেছ অিনত  – এটাই 
অিবদ া। সবার মা হল অিবদ া। িক  অিবদ া আর কৃিত আলাদা, কৃিতর একটা ফল হল অিবদ া। 
এই অিবদ া আবার বদাে র অিবদ াও নয়। তারপর জািত, আয়ু, ফল ও ভাগ এ েলাও আেগ 
আেলাচনা করা হেয় গেছ, এর সােথ মেনর িবিভ  আেবগেক কীভােব জয় করেত হেব বলা হেয়েছ। 
এই ধরেণর নানান রকম আেলাচনা করার পর এবার বলেছন মা েষর মেনর মেধ  ই া িজিনষটা 
রেয়েছ, তার মেধ  নানা রকম ভােগর ই া রেয়েছ, এই ই া কাজ কের চারেট িজিনেষর উপর। এই 
চারেট হল হতু, ফল, আ য় ও আল ন। মূলতঃ এই চারেটর জ ই কামনা কাজ করেছ – হতু, ফল, 
আ য় আর আল ন, তার মােন এই চারেট পেুরা জগৎেক চালাে । এই য সংসার, এই সংসার চলেছ 
পেুরাপিুর কামনা বাসনার জ ই। িক  যিদ কামনা বাসনা না থােক, যিদ িনবাসনা হেয় যায় তখন তার 
শরীর ধারেণর আর কান েয়াজনই হেব না, তার মােন তােক আর জ ই িনেত হেব না। য কান 
কােজর পছেন য শি  আমােদর িরত কের তা হল এই কামনার শি । এই কামনা শি  চারভােব 
কাজ কের – হতু, ফল, আ য় ও আল ন। আেরা সহজ কের এই চারেটেক বলা হয় কায, কারণ, 
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আধার ও িবষয়। হত ু মােন কারণ, যখােনই কারণ থাকেব তার একটা ফল হেব। খাওয়া-দাওয়া 
করেল পট ভরেব, এখােন হত ুহল খাওয়া আর ফল হল পট ভরা। আ য় কান িজিনষেক আ য় 
কের থােক, আর আল ন মােন যার সাহােয  দািঁড়েয় আেছ।   
 

য কান বাসনার মূল কারণ রাগ ও ষ, এ েলাই ঃখদায়ক িব । রাগ আর ষ এই েটাই 
কামনা তরী কের – সইজে  কমেযােগ ামীজী বলেছন – avoid not, seek not. আমােদর মেন 
যত রকেমর আশা আকা া কায কারেণর জ  ধরা আেছ। আমােদর মেন যিদ কান ই া জােগ সই 
ই া পণূ না হওয়া পয  এই ই া আমােদর ছাড়েব না। কারণ মনই হল রাজা, রাজার কান ই া 
জাগা মােন সই ই া ফল না দওয়া পয  ছাড়েব না। হত ুহল কারণ আর ফল হল তার কায। হতু 
মােনই শ, এর আেগ বলা হেয়িছল অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ এই পাচঁিটই 

শযু । মা েষর জীবেন যত ঃখ-ক  তার একমা  হত ুহল এই পাচঁিট। মা ষ যা িকছু কম করেছ 
এই পাচঁিটর জ ই কের, এই পাচঁিটই হত।ু এর আেগ আেলাচনা করা হেয় গেছ কীভােব অিবদ া, 
অি তািদ এই পাচঁটােক নাশ করেত হেব, সইজ  এখােন আর এই িনেয় আেলাচনা করেছন না। ধু 
বলেছন তিুম হতটুােক উিড়েয় দাও। 
 

 অিবদ া, অি তা আর রাগ ও ষ, অথাৎ আমার মেধ  যখনই ষ আসেছ তখন আিম কান 
িকছুর থেক পালােত চাইিছ, আবার যখন কান িজিনেষর িত ভােলাবাসা বা আকষণ হে  সই ব র 
িদেক ছুেট যাি । এইভােব কখেনা আিম কান িকছুর িদেক ছুেট যাি  আবার কখন কান িকছুর থেক 
পালােত চাইিছ – রাগ আমােক সই িবষেয়র িদেক দৗড় করাে  আর ষ সই িবষয় থেক পালােত 
বলেছ। এই পাচঁটার একিটই পিরণাম, তা হল কামনা। আমােক এখান থেক পালােত হেব আর 
আমােক এই িজিনষটা পেত হেব। এই পাচঁটার হতেুত যখন কামনার উৎপ  হেয় মা ষ কাজ করেত 

 কের তখন সব সময় তার এই িজিনষ িল ফল হেয় বেরােব জািত, িভ  পরমায়ু ও খ ঃখািদ 
ভাগ। আেগ এই ব াপারটা পেয়িছলাম সিত মূেল তি পােকা জাত ায়ুেভাগাঃ এই সেূ  । অিবদ া, 
অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবেশর হত ুবশাৎ যখনই কাজ করিছ সই কােজর ফল আমােক িবিভ  
যািনেত িনেয় িগেয় জ  দওয়ােব, কােজর ফল অ যায়ী তার আয়ুকাল িনধািরত হেব এবং কােজর 
ফলা সাের খ- ঃখািদ েপ িবিভ  রকেমর ভাগ দেব। হয়েতা কা র চরু টাকা পয়সা আসেছ, 
তার মােন শমূল বশাৎ তার যমন যমন কম হেয়েছ সই অ সাের এখন তার টাকা আসেছ। অব  
শেষ সবটাই শ, টাকাও শ আবার টাকা না থাকাটাও শ। বশী িদন বেঁচ থাকাও শ আবার 
কম বয়েস মের যাওয়াটাও শ। জগেত শ ছাড়া িকছু নই। আমরা যটােক আপাতঃ খ বেল মেন 
করিছ, সই েখর মূেলও ঃখই রেয়েছ। একটা িজিনষ কােছ আেছ বেল আমােক খ িদে , সই 
িজিনষটা চেল গেল আমােক ঃখ দেব, তার মােন খটাও শমূল। তরাং শ ছাড়া জগেত িকছু 
নই। অিবদ ািদ এই পাচঁিটই শ, আর এই পাচঁটা জািত, আয়ু ও ভাগ এই িতন ভােব ফল দয়। 
আমরা য রাজা ভরেতর কািহনী বললাম, সখােন রাজা ভরেতর একিদেক যমন অিবদ া এেসিছল 
অ  িদেক তার সে  অি তাও এেস িগেয়িছল। একিট হিরণ শাবকেক দেখ তাঁর ক ণার উদয় হেয় 
গেছ। মৃতু র সময় ভাবেছ, আিম মের গেল এই হিরণ শাবেকর িক গিতই না হেব! রাজা ভরেতর 
মেন অিবদ া অি তা এেস গল। অিবদ া অি তাই সম  েশর মূল, তাই ফল েপ ধা া িদল 
জািতেত, জ  হল হিরণ হেয়। 
 

 আবার কামনার একটা আ য় চাই, মন িনেজই সম  কামনার আ য়। মন যত ণ থাকেব 
তত ণ কামনা-বাসনা এরা সবাই সখােন আ য় পেয় যােব। সইজ  বলা হেয়িছল স াত 
সমািধেত যেহত ুমেনর নাশ হয় না, তাই স াত সমািধ হেয় গেলও আজ িকংবা কাল আবার তার 
পতন হেয় যাওয়ার পেুরা স বনা থেক যােব। যত ণ মনেক উিড়েয় মেনানাশ না কের দওয়া যায় 
তত ণ মেনর বেঁধ ফলার মতাও থেক যােব। একটা িবরাট দাম ঘেরর মত মেনর মেধ  সব 
জমেছ আবার ওখান থেকই সব বেরাে । িবষয় হল য িজিনষটার জ  সব িকছু হে । যমন 
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একজন িকছু খেত ভােলাবােস। কন স িবেশষ খাদ েক খেত চাইেছ? কারণ তার একটা কামনা 
রেয়েছ। কন কামনা হে ? কারণ তার ওই খাবােরর িত একটা আকষণ আেছ, এটাই রাগ। রাগ 
থােক কাথায়? তার মেন। এখন এই রাগেক িকভােব কাযকর করা হেব? িবিরয়ানী খেত ভােলা লােগ, 
িবিরয়ানীটা হেয় গল এর িবষয়। এখন িবিরয়ানী জাগাড় করেত থাকল। িবিরয়ানী জাগাড় হেয় গল, 
সে  সে  খাওয়া েপ রাগ কাযকর হেয় গল। এই কােযর পিরণাম িক হেব? পেট ব াথা হেত পাের, 
কালে ারাল বেড় যেত পাের। এই হল চারেট – হতু, ফল, আ য় ও আল ন। মনই হল সব িকছুর 
আ য়, মােন িচে র মেধ  সব সং ার জেম আেছ। আমরা তা ধ ুএই জে র সং ার েলা সামেন 
দখিছ, িক  িচে র গভীের কত কত জে র কত কম সং ার বীজ হেয় জেম আেছ আমরা ধারণাই 
করেত পারেবা না।  
 

মা ষ বেুড়া হেয় গেল বেল – আমার আর বাচঁার ই া নই, তার মােন তারেতা অিভিনেবশ 
কেট উেড় গেছ। বেুড়া হেয় গেল বেল – আমার আর কান ভােগর ইে  নই। যার জীবেনর িত 
আসি  চেল গেছ, ভােগর ইে  যার আর নই, স তা সমািধবান পু ষ, তার তা মুি  হেয় 
যাওয়ার কথা। িক  মুি  তা হে  না, কারণ এই জে র মত যা িকছু ভাগ করার িছল সব ভাগ 
িমেট গেছ আর ইি য় েলাও িশিথল হেয় গেছ বেল ভােগর ইে  থাকেলও ভাগ করার মতা নই, 
িক  ভতের আ য়টা তা থেক গেছ। সই আ য় মােন িচে র মেধ  তার আেগর আেগর জে র সব 
রকিডং হেয় আেছ, স েলা যােব কাথায়! আগামী জে  আবার নতনু কের সব  হেব। মেনর নাশ 
না হওয়ার পয  িকছুই হেব না, তামােক বার বার এখােন িফের আসেত হেব। মেনর নাশ হওয়াটাই 
অস াত সমািধ। কবল  মােনই মেনর নাশ হেয় যাওয়া। 
 

 তাই বলেছন মেনর মেধ  যত রকেমর সং ার পেড় আেছ সব সং ার শষ না হওয়া পয  
মেনর নাশ িকছুেতই হেব না। এর আেগ আমরা িনমাণিচ  বা বু হকায় িনেয় আেলাচনা কেরিছ। িচে র 
মেধ  পিু ভতূ সং ার েলােক নাশ করার জ  যাগী িনেজরই অেনক েলা শরীর ও মন িনমাণ কের 
িনেয় সই শরীেরর মাধ েম য সং ার েলা খুব শি শালী স েলােক য় করেত থােকন। আচায 
শ র সই সময়কার কমকা ীেদর নতা ম ন িমে র সে  তক করেত গেলন। তেক ম ন িম  
আচােযর কােছ হের গেলন। ামী হের গেল কী হেব! ম ন িমে র ী আচাযেক ছাড়েবন না, 
বলেলন ‘আপনােক আমার সে  তক করেত হেব’। ম ন িমে র ী শ রাচাযেক নারী-পু েষর 
স কেক িনেয়  করেত  কেরেছন। আচায স াসী, স াসীর পে  এসব ে র উ র জানার 
কথা নয়। আচায শ র ে র উ র দবার জ  ম ন িমে র ীর কােছ িকছু িদেনর সময় চেয় 
িনেলন। আচায সখান থেক এেস সদ মৃত এক রাজার মৃত শরীের েবশ কের গেলন। মৃত রাজা 
ধড়মড় কের জেগ উেঠেছ। রাজা জীিবত হেয় িফের এেসেছন। এই রাজা এখন িতিদন রানীেক নারী-
পু েষর স ক িনেয়  কের যাে ন। রানী ভাবেছ এতিদন পের রাজা এসব  কন করেছ! 
রানীর সে হ হেয়েছ, িন য় কাথাও িকছু একটা গালমাল আেছ। রানী বিু মিত িছেলন, বেুঝেছন 
রাজার শরীের অ  কান জীবা া েবশ কেরেছ। রানী ম ীেক খাজঁ করেত বলেলন কাথাও কান 
মৃতেদহ পেড় আেছ িকনা। রানীর লােকরা ায় ধের ফেলিছল। এরা এেস খবর িদেয়েছ একজন 
স াসীর মৃতেদহ অমুক জায়গায় রাখা আেছ। রাজার শরীের আচাযও বেুঝেছন িক হেত যাে । সময় 
মত িনেজর শরীের েবশ না কের িনেল আমার আসল শরীরটােকই এরা পিুড়েয় দেব। িতিনও 
তাড়াতািড় কের রাজার শরীরেক ছেড় িনেজর আসল শরীের ঢুেক গেলন। এ েলা কািহনী, পুেরাপিুর 
আ িরক ভােব না িনেলও কান িত নই। আমরা যিদ কািহনীটােক সত  বেল মেন িনই, তাহেল 
আচায শ রেক এক নারী এই ধরেণর িকছু  করেছন, িক  স াসীর পে  এসব ে র উ র 
জানার কথা নয়। এখন তােঁক তাই একটা আলাদা শরীর দাড়ঁ করােত হেব, য শরীর িদেয় িতিন নারী-
পু েষর স েকর ব াপারটা জানেবন, জেন ম ন িমে র ীর ে র উ র দেবন। িতিন তাই 
আেরকিট শরীের েবশ কের সব িকছু জেন িনেয় ম ন িমে র ীর সব ে র উ র িদেত চেল 
গেলন। এখােন কায় েবশ না বেল বলেছন বু হকায়। যাগী িনেজরই ািনং কের িদে ন, মেনরও 
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ািনং কের িদে ন তার সােথ শরীেররও ািনং কের িদে ন। অেনক েলা শরীর ও মন হেয় গেলও 
এেদরেক িনয় ণ করার মতা থােক যাগীর আসল য মন তার হােত। ািনং আমােদর কােছ কান 
ব াপারই নয়। আসল যার ািনং করা হেব আর যটােক ািনং করা হেয়েছ, এই েটার মন কখনই 
এক হেব না। এখােন িক  বেলই দওয়া হে , িবিভ  কােজর জ  ািনং কের দওয়া হেয়েছ। 
যােগ ািনং না বেল বলা হয় বু হকায়।   

 

 শেষ বলেছন আ য়াল ন। এই আ য়াল নটাই খুব মারা ক। হতটুাও খুব মারা ক ব াপার, 
যটােক বলা হেয়েছ শমূল, শমূল হল অিবদ া, অি তা ইত ািদ। সাধনা কের, চরু জপ-ধ ান, 
তপ া কের আপিন অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ এই পাচঁটােকই িনয় েণ িনেয় 
এেসেছন। এর ফেল জািত, আয়ু আর ভাগ এই িতনেটও িনয় েণর মেধ  চেল এল। আপিন 

শমূলেক নাশ কের িদেলন, তাহেল তা আপনার আর জািত, আয়ু ও ভাগ থাকেব না। িক  ওর 
আসল য আ য় মন বা িচ  তা থেক গেছ, তার সােথ আরও বােজ এর য আল ন এই জগতও 
থেক গেছ, আ য় আর আল ন এই েটা থেকই গেছ। ঠা র কথামৃেত বলেছন – িবকােরর রাগীর 
ঘের এক জালা জল আর ততঁেুলর আচার রাখা আেছ, রাগীর িবকার িক আর সারেব কখন!   
 

 এখন বলেছন, যিদ কান ভােব এই চারেট থেক িনেজেক সিরেয় িনেয় আেস তাহেল তখনই 
কবল কামনা িন মা হেয় যােব, তখন বাসনা, কামনা যা আেছ এরা আর কান কাজই করেত পারেব 
না। কামনা-বাসনাই সব িকছুর মূল। এই কামনাই আমােদর সবাইেক নাচাে , যিদ এর হাত থেক 
বাচঁেত চান তাহেল চারেট িজিনষেক আেগ আয়  িনেয় আসেত হেব – থম হত ু– কামনার কারণ, 
ি তীয় ফল – its effect,  ততৃীয় আ য়, যখােন ওটা দািঁড়েয় আেছ, চতথু িবষয় মােন আল ন। এই 
চারেটর সব কটােক মের শষ না করা পয  িকছু হেব না। চারেটেক নাশ করা খুব কিঠন। আপিন 
িনেজেক জয় কের িনেত পােরন বঝুলাম, িক  আপনােক য ভােলাবাসেত চাইেছ তােক িক কের কেট 
উিড়েয় দেবন! স বলেছ, আপিন মু  হও আর নাই হও আিম িক  তামােক ভােলাবাসব। সইজ  
বলেছন আল ন যত ণ থাকেব তত ণ স তামােক ছাড়েব না। সইজ  আল নটােকও নাশ করেত 
হেব। আর আ য় মােন িচ েকও নাশ করেত হেব। আর বািক রইল শমূল এবং জািত, আয়ু ও 
ভাগ। এর পেুরাটাই যত ণ নাশ না করা হয়, এর য কান একটা িঠক আপনােক বেঁধ জগেতর 
মাঝখােন ফেল আবার আছাড় মারেত থাকেব। এর একমা  পথ হল কৃিতর এলাকা থেক পেুরাপিুর 
বিরেয় যাওয়া। কৃিতর এলাকা থেক একবার বিরেয় যেত পারেল তখন সবটাই উধাও হেয় যােব। 
কারণ শমূল কৃিতর এলাকার, আল ন কৃিতর এলাকার, আ য়ও কৃিতর এলাকায় আর ফল 
সটাও কৃিতর এলাকার। তাহেল একমা  পথ হল কৃিতর খ র থেক িনেজেক আলাদা কের 
নওয়া। এর আেগ দশ ন র সেূ  বলা হেয়িছল, েখর ই া অনািদ। খটাও অনািদ আর কামনা-
বাসনাও অনািদ। কান ভােবই এ েলােক শষ করা যােব না। এই চারেটেক নাশ করার একটাই পথ, 
বদা  মেত বলেব ান লাভ, ান লাভ না হেল চারেট একসে  কখনই নাশ হেব না।  

 

এবার যাগ পেথ িক হয় দখা যাক। আপিন খুব জপ করেছন, জপ কের আপিন আপনার 
মনেক জয় কের িনেলন। মনেক জয় কের খুব উ  অব ায় পৗেঁছ গেলন। উ  অব ায় গেলও িকছুই 
হেব না। কারণ আপনার এখেনা মুি  হয়িন। মুি  না হওয়ার জ  আবার আপিন সব িকছুেত জিড়েয় 
যােবন। ঠা র উপমা িদে ন, হািতেক ান কিরেয় দওয়া হল, রা ায় এেস আবার ধেুলা মেখ িনল। 
ান কেরই হািতশােল ঢুিকেয় িদেল আর ধুেলা মাখেত পারেব না। হািতশােল ঢাকান মােন মুি । মন 

যিদ খুব পিব  হেয় যায়, িনবীজ যিদ হেয় যায়, তাহেল কামনা কাজ করেব না আর যিদ িবষয়ই যিদ 
না থােক তাহেলও কামনা কান কাজ করেত পারেব না। সইজ  সাধকেদর বলা হয় – ভাই! তামার 
রাগ ষ এখনও তামােক ছােড়িন, মনেক তা ছাড়েতই পােরািন, তাই তামার সাধনার সময় তিুম 
িবষয় থেক যতটা পার দেূর থাক। িবষয় যিদ সামেন না থােক, িবষয়েক যিদ সামেন না িনেয় আসা 
হয় তখন কামনাও আে  আে  বল হেয় সের যােব। স াসীেদর এটাই িবেশষ , তাঁরা িবষয়েক 
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তাঁেদর সামেন থেক সিরেয় িদেয়েছন। ভাগ করার জ  ব  বা িবষেয়র দরকার, িবষয় যিদ না থােক 
তাহেল ভাগ হেব কী কের! যখনই গ য়া িদেয় দওয়া হল তখনই েরর গলায় বকেল   লাগােনা 
হেয় গল। গ য়া পেয় গল মােন স এখন ভগবােনর পাষা র। স াসীেদর ভতেরও রাগ ও 
ষ রেয় গেছ, এখনও কামনা বাসনার আ য় ল মন বাবাজী বহাল তিবয়েত রেয়েছ। রাগ ষ 

তাহেল স াসীেক িকছু করেত পারেছ না কন? কারণ স াসী িবষয় থেক সের আেছ। িবষেয়র 
সামেন গেল বাঝা যােব ক কতটা রাগ ও ষ থেক বিরেয় এেসেছ। এইভােব িবষয় থেক দেূর 
থাকেত থাকেত যিদ রাগ ও ষ থেক কান রকেম বিরেয় আসেত পাের তখন যত িবষয়ই এেস যাক 
না কন, িকছুই হেব না, রা ায় যিদ ল  টাকার বাি লও পেড় থােক স াসী তািকেয়ও দখেত যােব 
না, ও েলােক রা ার আবজনার মত মেন হেব।  

 

সেূ র এই অংশটা খুব পণূ সংগৃহীত ােদষামভােব তদভাবঃ, এই চারেটেক যখন শষ 
কের দওয়া হয় তখন এই চারেট থেক আর িকছু সং হ হয় না বেল এই চারেটরই অভাব হেয় যায়। 
চারেটর অভাব হেয় যাওয়ার জ  আর কান ধরেণর ব ন হওয়ার কান ই থাকেছ না। যটা িদেয় 
ব ন হয় সটারই অভাব হেয় গেছ।  
 

 এই হল কামনা বাসনার কাটােছঁড়া। কামনার ব বে দ যখন করা হয় তখন এই চারেট িজিনষ 
বিরেয় আেস – হত ু(রাগ ও ষ), ফল (জািত, আয়ু ও ভাগ), আ য় (মন) আর িবষয় (যার উপর 
ভাগ হেব)। ফেলর ে  সব িকছুেতই য একই জািত হেব, সব িকছুেতই জীবেনর আয়ুেক কিমেয় 
দেব বা বািড়েয় দেব তা নয়, এক এক ে  এক এক রকেমর হেত পাের। গািড়েক যমন ইি েনর 
শি  টেন িনেয় যায় িঠক তমিন কামনােক টেন িনেয় যাে  রাগ ও ষ। 
 

ব  মা ই অতীত ও ভিব েত িনেজর েপ অবি ত থােক 

 এই িবষয়টা পির ার কের ব াখ া করার জ  যাগ আবার দখাে  তার দশন অথাৎ 
রাজেযাগ পেুরা ব াপারটা িকভােব দেখ। সটােক দখােনার জ  এবার সময় অথাৎ কাল ও সিৃ েক 
িনেয় বলেছন। রাজেযােগর চতথু অধ ায় কবল -পােদ রাজেযােগর মূল দশনেক বিশ কের সামেন 
িনেয় আসা হেয়েছ আর বৗ  দশন এবং বদাে র সােথ যােগর পাথক িলেক ধিরেয় দওয়া হে । 
পেরর সেূ ই এই পাথক  েলা ধরা পড়েছ– অতীতানাগতং পেতাহ েভদা মাণা  ।।১২।।  
রাজেযাগ পর পর কেয়কিট সেূ  ইি য় া  জগেতরই বণনা করেত যাে । জগেতর বণনা করেত 
িগেয় সিৃ  এবং তার সে  কােলর ত  যাগ মেত িন পণ কের িদে । আমরা গতকাল অেনক িকছু 
কেরিছ, অেনক িকছু এেসিছল, আগামীকালও অেনক িকছু আসেব, স েলা কাথা থেক আসেব, এই 
িজিনষ েলােকই এখােন আেলাচনা করেছন। অতীতানাগতং, অতীত মােন যটা চেল গেছ আর অনাগত 
মােন যটা এখনও আেসিন ভিব েত আসার তী ায় আেছ। পেতাহ েভদা মাণা  , যাগ 
বলেছ তামার বতমানটাই আেছ, আিম আপিন সামনা সামিন যা দখিছ এটাই আেছ।  
 

কান দশনেক িতি ত করেত িগেয় আপনােক য কথা েলা বলেত হেব, তখন আপনােক 
ধেরই িনেত হেব সই কথা েলােক অ  দশন থেক আ মণ করা হেব। তাই অ  দশেনর িব  
মতেকও আপনার খ ন করার জ  তরী থাকেত হেব। আপিন িনেজর মত াপনা করেছন, তার সােথ 
আপনার একটা ধারণা আেছ য আপনার মতেক এই জায়গায় আ মণ করা হেত পাের, তাই আেগ 
থেক সই জায়গােত অপেরর মতেক কেট উিড়েয় রাখেত হেব। আবার আপনার মেতর িব ে  
অ া  দশেন আেগ থেকই িকছু অ  ধরেণর কথা বলা আেছ, আপনােক সটােকও আপনার দশেন 
কেট উিড়েয় দিখেয় িদেত হেব য আপনার দশনটাই সিঠক। পত িল যাগদশনেক যখন িলিপব  
কেরেছন, সই সময় আেগ থেকই বৗ েদর শূ বােদর মত িকছু মতবাদ দািঁড়েয় িগেয়িছল।  

 

সিৃ তে র উপর একটা খুব নামকরা মত হল শূ  থেক সিৃ । বৗ রা বেলন িনবাণ মােন 
শূ , িকছুই নই। এর উপমা িদে ন – একটা দীপ লিছল, ফুঁ িদেয় দীেপর আেলা িনিবেয় 
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দওয়া হল। দীেপর িশখা কাথায় গল? কাথাও যায়িন, িনেব গল। এই উপমা িদেয় তা সই 
উপমা হয় না, িক  িতিন এটা বাঝােনার জ  বলেছন। পদাথ িব ােনও এই িনেয় িবরাট সম া। 
সিৃ র উপর িব ােনর খুব নামকরা িথেয়ারী হল িবগ ব াঙ। িক  িবগ ব াঙ কাথা থেক এেলা? 
িব ানীরা বেলন একটা সমেয়র মেধ  পেুরা সিৃ টা যটা একটা পেয় ট সাইেজর মেধ  িছল, সটা বু   
কের ফেট িগেয় সখান থেক মাগত সিৃ  বিরেয় আসেছ। খুব ভােলা কথা। িক  ওই িজিনষটা 
কাথা থেক এল? এই ে র উ র িব ানীেদর কােছ নই। ওনারা বেলন আমােদর িফিজে র 
ই েয়শান ওই জায়গােত কাজ কের না। এর থেকও মজার ব াপার হল, ভ ািটকােনর পাপ দখেলন 
িব ানীেদর এই িথেয়ারী ি ান ধেমর মেতর সে  পেুরা িমেল যাে , কারণ God বলেলন Let 
there be light and there was light। সিৃ  তাহেল কাথা থেক এেলা? শূ  থেক এেস গল। 
িবগ ব াঙ ি ান ধেমর মেতর সে  পেুরাপিুর িমেল গল। পাপ বেল িদেলন িবগ ব াঙ হল িঠক িঠক 
scientific theory। িযিন িবগ ব ােঙর একজন বড় founder িতিন িনেজই িছেলন একজন ি ান 
ফাদার। িতিন িনেজও বলেতন িব ােনর সে  আমার ধেমর কান সংঘাত হয় না। িক  িতিন আবার 
পােপর পরামশদাতােক িগেয় বলেছন ‘ পাপেক এই ধরেণর কথা বলেত িনেষধ ক ন, িবগ ব াঙ তা 
নয়’। বাইেবেলর মেত সিৃ  শূ  থেক হেয়েছ আর িবগ ব াঙও শূ  থেক হে , বৗ েদর সিৃ ও 
শূে র মেধ  িবলীন হেয় যাে । রাজেযাগ সবার মতবাদেক এই সেূ  উে  িদে । ধ ুরাজেযাগই 
নয়, িহ েদর কান দশনই শূ  থেক সিৃ , অসৎ থেক সৎএর সিৃ  মানেব না। অসৎ থেক কখনই 
সৎএর সিৃ  হেত পাের না। আমােদর সম া হল, সাধারণ জগেত যা িকছু দখিছ সই একই িজিনষ 
আধ াি ক জগেতও টেন িনেয় আিস, জাগিতক িনয়ম য আধ াি ক জগেতও চলেব তা তা নয়। 
আবার হেতও পাের নাও হেত পাের। 

 

িক  এখােন বলেছন অতীতানাগতং, আিম এখােন আমার ঘর থেক এেসিছ। এখােন আসার 
আেগ আিম ঘের ক ু টাের কাজ করিছলাম। ক ু টারটা এখনও ওখােনই রাখা আেছ। তার মােন আিম 
য িজিনষটা য রকম ছেড় এেসিছ সই িজিনষটা সই রকম এখনও ওখােন আেছ। তাহেল আমার 
ভতূ, অথাৎ আমার যটা হেয় গেছ সটাও তা কাথাও থাকেব। আর ভিব ত, যমন ন য শন 
থেক ছেড় বিরেয় এেসেছ সই শনটা পছেন পেড় আেছ আর য শনটা আসেছ সই 

শনও সামেন কাথাও না কাথাও আেছ। তাহেল ভতূ আর ভিব ত েটা আেগ থেকই িঠক হেয় 
আেছ। তাহেল আমার জীবেনর য ভতূ আর ভিব ত, যমন গতকাল আিম রাজেযােগর কথা শানার 
জ  বািড় থেক বিরেয় বােস কের এখােন এেসিছলাম, সটা এখন কাথায় আেছ? এই ব াপারটা 
একিট িবরাট বড় সম া। এই ব াপারটােকই অবল ন কের িফিজ  বলেছ টাইম ােভিলং। টাইম 
মিশেন যিদ বেস যান তাহেল আপিন গতকালেক দখেত পােবন, টাইম মিশেন বসেল িবগ ব াঙেক 
দখেত পারেবন। িফিজে র িব ানীরা বলেছন যিদ টাইম মিশেন ােভল করা যায় তাহেল 
িজিনষ েলা এই রকম দখােব। যাগ এই িজিনষটাই এখােন আেলাচনা করেছ। টাইম মিশন যিদ 
বা েব থেক থােক, তাহেল সই টাইম মিশেন েস ােভল না কের টাইেম ােভল করেব। যমন 
আিম এখান থেক হাওড়া শন যােবা, আমােক এখন েস ােভল কের হাওড়া শন যেত 
হেব। টাইম মিশেন েস না িগেয় টাইেম যােব। যমন এখন  হাজার চা  সাল, এখােন বেস 
আিছ   কের আমােক  হাজার সােল িনেয় চেল গল। সই সময় এই তািরেখ তখন যা যা হেয়িছল 
স েলাই পির ার চােখর সামেন দখেত থাকব। এ েলােক িনেয় পের িব ােনর অেনক ক মূলক 
কািহনী তরী হেয়েছ। তার মােন ভতূ ও কাল সব িনিদ  হেয় কাথাও না কাথাও রাখা আেছ। 
ভিব তও কাথাও রাখা আেছ। নাটক বা িসেনমার ডায়লেগ এই ধরেণর অেনেক নাটকীয় সংলােপ 
শানা যায় ‘ তামার ভিব ত তামার িদেক ছুেট আসেছ’।  

 

এই য আিম এখােন দািঁড়েয় আিছ, পাচঁ িমিনট পর আমার যিদ কান অি  না থােক তাহেল 
এই আিমটা কাথা থেক এেসেছ? কাথাও তা এর একটা ধারাবািহকতা থাকেত হেব। হয় আপনােক 
বলেত হেব আপিন ভিব েত িগেয় দখেত পারেবন, আর তা নাহেল বলেত হেব ভিব ত বেল িকছু 
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নই। ভিব ত বেল যিদ িকছু না থােক তাহেল শূ  থেক সিৃ  হেয়েছ। বৗ রা তা এই কথাই বলেত 
চাইেছ। ভিব ত যিদ িনিদ  থােক তাহেল িব ােনর মত আপিন টাইম মিশেন িগেয় ভিব তেক দেখ 
আসেত পারেবন। যােদর কােছ ভিব ত বেল িকছু নই, তােদর কােছ শূ বাদ। অেনেক আবার িব াস 
কের ভতূকাল বেল িকছু আেছ। আর যিদ বেল ভতূকাল বেল িকছু নই, যমন লােকরা ায়ই বেল 
there is nothing called past যা হওয়ার হেয় গেছ সব ওখােনই শষ। অতীতও মের ভতূ হেয় 
গেছ। তাহেল অতীতও নই ভিব তও নই, বতমানটু  থেক গেছ। তাহেল টাইম মিশন কান 
কাজ করেব না। টাইম মিশন যিদ কান কাজ না কের তাহেল বৗ েদর শূ বাদ এেস যােব।  

 

িব ান ও বৗ  ধেমর এই ধরেণর িকছু অ তূ জিটল িচ া-ভাবনােক আধার কের যাগ খুব 
সহজ ভােব বেল িদে  অতীতানাগতং পেতা েভদা মাণা  , অতীত ও ভিব ত ব র কৃিতর 
মেধ ই রেয়েছ। িক  এই েপ নই য েপ তিুম এখন দখছ বা ভাবছ বা বলছ। তাহেল িক েপ 
আেছ? ণ েপ আেছ। কৃিতর য িতনেট ণ স , রেজা আর তেমা এই ণ সূ  ের চেল গেছ। 
যাগদশেনর এই তে র ারা একিট ব াপার পির ার হেয় যায় – যারাই ‘আিম ভিব ত ব া’ বেল 
িনেজেক জািহর কের সবার ভিব ত বেল িদে  বেুঝ িনন আপিন তােদর ারা পেুরাপিুর তািরত 
হে ন। ঠা েরর একিট কথা ‘নেরন িশে  দেব’ এই একিট কথা ছাড়া ঠা র কাথাও কান ভিব ত 
বাণী করেছন না। এটা িঠকই য ঠা েরর খর অ দিৃ  িছল, িতিন তারঁ সামেনর য কান লােকর 
মেনর গঠনটা পড়েত পারেতন, মেনর গঠন জানা থাকেল বাঝাই যােব লাকিট কত দরূ যােব।  

 

এক মুখ িছল। স সারািদন িকছুই করত না। তার একটা গাধা িছল, গাধার িপেঠ চেড় এিদক 
ওিদক ঘুের বড়াত। একিদন মুখিট গােছ উেঠ কািলদােসর মত ড়ুল িদেয় গােছর ডাল কাটেছ। 
একজন লাক গােছর তলা িদেয় যাওয়ার সময় লাকিটর কা  দেখ বলেছ ‘তিুম যভােব ডালটা 
কাটেছা এেত তা তিুম গাছ থেক পেড় িগেয় হাত পা ভাঙেব’। মুখ লাকিট তার কথা কান া ই 
করল না। ডাল কাটা হেয় গেল লাকিট যথারীিত গাছ থেক পেড় গেছ। পেড় যেতই মুখিট দখেছ 
লাকিট তা ভিব ত ব া! মুখিট এখন ওই লাকিট ধরার জ  দৗেড়েছ। িকছু দরূ িগেয় লাকিটেক 
ধের িজে স করেছ ‘আপিন বলনু আমার মৃতু  কেব হেব’? লাকিট ভাবেছ ‘এেতা মহা মুশিকল! কান 
পাগেলর পা ায় পেড়িছ’! লাকিটেক তাড়াতািড় িবদায় করার জ  বলেলন ‘ তামার গাধা যখন িতন 
বার হািঁচ দেব, তখন বঝুেব তামার মৃতু  এেস গেছ’। গাধােতা কখন হােঁচ না। তার তা মাথায় 
এখন িচ া ঢুেক গেছ গাধা যিদ হািঁচ িদেয় দয়। তখন স দখেলা গাধার একটা নােক যিদ পাথর 
েজ িদই তাহেল ওর এক নাক িদেয় িনঃ াস নওয়া ছাড়া কান গিত থাকেব না, আর তােত হািঁচও 

হেব না। এবার গাধার একটা নােক একটা পাথর ঢুিকেয় িদেয়েছ। একটা নােক িনঃ ােসর বাধা হেতই 
গাধাটা একটা হািঁচ মেরেছ। হািঁচ মারেতই পাথরটা বিরেয় এেসেছ। মুখটা ভাবেলা এই নােক যখন 
হািঁচ হেয় গেছ তাহেল অ  নােক হািঁচ হওয়ার স বনা আেছ, তাই অ  নােক একটা ঠুিল লািগেয় 
িদল। ঠুিল লাগােতই গাধাটা আবার হাঁিচ িদেয়েছ। েটা হািঁচ হেয় গেছ। ইিতমেধ  স িনেজর ােমর 
কােছ পৗেঁছ গেছ। ভাবেছ েটা হািঁচ তা হেয় গল তৃতীয় হািঁচও তা িদেত পাের। তখন স গাধার 
েটা নােকই েটা পাথর েঁজ িদেয়েছ। নঃ ব াটা আর হািঁচ িদেত পারিব না। এবার যমিন হািঁচ 
মেরেছ, হািঁচ মারেতই েটা পাথরই বিরেয় গেছ আর স বচারা সে  সে  গাধার িপঠ থেক উে  
মািটেত পেড়েছ। মািটেত পেড়ই স চচঁাে  ‘ তামরা বেলা! আিম েগ এলাম নািক নরেক এলাম’!   

 

ঠা েরর জীবেনও িঠক এই ধরেণর একিট ঘটনা আেছ। ঠা র তখন দি েণ ের আেছন। 
একবার কান গরেমর সময় কেয়কজন যবুক দি েণ ের িপকিনক করেত এেসেছ। একিট যবুক 
ঠা েরর কােছ এেস বলেছ ‘মশাই! সি  কাটার জ  একটা ছুির দেবন’? ঠা র ছুির িদেত নারাজ। 
ছেলিটেক ঠা র বলেছন ‘তিুম ছুির ফরত দেব না’। যবুকিট অেনক পীড়াপীিড় করােত ঠা র তােক 
িদেয় িতন সত  কিরেয় িনেয় ছুিরটা িদেয় বলেছন ‘ তামােক ছুির ফরত িদেয় যেত হেব’। যবুকিট 
িতন সত  কের ছুিরটা িনেয় এেসেছ। সখােন রামলাল দাদা দািঁড়েয় সব নিছল। শষ পয  সিত ই 
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ছুিরটা আর ফরত িদেয় যায়িন। ঠা র রামলাল দাদােক বলেছন ‘ দখিল তা ছুিরটা ফরত িদেয় গল 
না’। রামলাল দাদা তা অবাক – ঠা র আেগ থেক িক কের জানেলন য ছুির ফরত িদেয় যােব না, 
তাই তােক িদেয় আবার িতন সত  কের ছুির িদেয়িছেলন। ঠা র আবার রামলাল দাদােক বেল িদেলন 
‘দ াখ! গ ার ধাের একটা গাছ আেছ, সই গােছর তলায় িকছু স ীর খাসা পেড় আেছ। ওর মেধ  
ছুিরটা আেছ। যা, ওখান থেক ছুিরটা িনেয় আয়’। রামলাল দাদা সই বড় গােছর তলায় িগেয় 
দখেছন সিত ই খাসা পেড় আেছ। খাসা নাড়েতই দেখন ছুিরটা সখােন পেড় আেছ। ছুিরটা িনেয় 
এেলন। ঠা র বলেলন ‘ভােলা কের ধেুয় রেখ দ’। তখন রামলাল দাদা ভাবেছন ঠা েরর িক 
অ দিৃ ! থেম িতন সত  কিরেয়িছেলন। আর বেলও িদেলন গ ার ধাের বড় গােছর তলায় স ীর 
খাসার মেধ  ছুির রাখা আেছ। তখন রামলাল দাদা ভেয় ভেয় বলেছন ‘আপিন তা মশাই ভিব ত 
ব া’। ঠা র বলেছন ‘এর মেধ  আবার তইু ভিব ত ব ার িক দখিল! সরকম তা িকছু নয়’। 
‘তাহেল আপিন িক কের বলেলন ছেলিট ছুির ফরত িদেয় যােব না’। ‘আের এেতা িকছুই না, তার 
জামার বাতাম লাগােনা নই, চলু উশেকা-খুশেকা। বঝুলাম ছাকড়ার মনটা িবি  হেয় আেছ। 
ছাকড়ার মনটা িবি , কান কােজর লাক নয়, সইজ  বললাম মেন কের ছুিরটা ফরত িদেয় 
যও’। ‘তাহেল ওই গােছর ব াপারটা িক কের বলেলন’? ‘আের এও তা িকছু নয়, গরেমর সময় স 
িক আর রােদ বেস স ীর খাসা ছাড়ােব, ছায়ােত বেসই তা ছাড়ােব। আর গ া দখেত দখেতই 
কাটেব, সইজ  বললাম গ ার ধাের গােছর তলায় দখেত। যবুকিট ছুির ফরত িদেয় যােব বেল িতন 
সত  কের গেছ। স ী কাটেত িগেয় কখন ছুির খাসার নীেচ চাপা পেড় গেছ, ছুিরটাও তার চােখ 
পেড়িন, সইজ ই ছুির ফরত দয়িন। এছাড়া আর িকছু নই’। খুবই সহজ যিু , শানার পর কত 
সাধারণ ব াপার মেন হেব।  

 

ামীজীর ে ও িঠক তাই, ামীজীও কান ভিব াণী কেরনিন, আমরা যটা েফিস 
েফিস বলিছ, এ েলা িকছুই নয়। ওনােদর একটা অ দিৃ  আেছ, সই অ দিৃ  িদেয় বঝুেত পােরন 

এই এই িজিনষ হেত যাে । এনােদর অ দিৃ  এত খর য বশ িকছু িজিনষ এনারা িদব  দিৃ েত 
ত  দখেত পান, আবার বশ িকছু িজিনষ তারঁা খুব গভীর ভােব পযেব ণ কের বঝুেত পারেছন 

এই রকম িকছু হেত যাে । তার উপর একিদেক ইিতহােসর উপর যমন অগাধ পাি ত  আেছ অ  
িদেক তার সােথ আধ াি ক অ ভিূতও আেছ, ফেল তাঁরা একটা িজিনষেক িস া  িদেয় বেল িদেত 
পােরন, এই রকম হেত যাে । ামীজী ভিব াণী করেলন চীন নয়েতা রািশয়ােত কমু িন রা আসেছ। 
ামীজী চীেনর পাশ িদেয় গেছন, চীেনর িক চ  রব া িনেজর চােখ দেখেছন। তার উপর রেয়েছ 

জনসংখ ার বল চাপ। রািশয়ােতও সই সময় জনসংখ ার হার মারা ক আকার ধারণ কেরিছল। 
রািশয়ার জার সা ােজ র রাজা বলেলন ‘আমার জ  িদেন সবাই একটা কের িবয়ার দেব’। রাজােক 
সই িবয়ার দওয়ার জ  এত লাক জেড়া হেয়িছল য দা া লেগ িগেয়িছল। একশর উপর লাক 
পােয়র চােপই মারা িগেয়িছল। ামীজী ঃখ কের বলেছন – য দেশর এই অব া সই দেশ এই 
িজিনষ বিশ িদন আর চলেব না। মা ষ একটা সীমা পয  স  কের নয়, সই সীমা পিরেয় গেল 
িবে াহ কের বসেব। ামীজী পির ার বঝুেত পারেলন – এই শাসন ব ব া বশী িদন চলেব না। কাল 
মা  একই িজিনষ কেরিছেলন, িক  িতিন বেলিছেলন থম িব েবর সূ পাত হেব ইংল াে  বা 
জামািনেত। কারণ ইংল া  আর জামািনেত কারখানার মজুর সংখ া অেনক বশী িছল। তাহেল বলেত 
পােরন ামীজীর কথা িক কের িঠক হেয় গল? মা  এ ে লেসর কথা িক কের ভলু হল? মা  
এ েলসরা য িচ া ভাবনা কেরিছেলন তােত কান ভলু িছল না, থম িশ  ধমঘট ইংল াে ই 
হেয়িছল। এ েলা সব অ দিৃ র অ গত। ামীজী যখন বলেছন আিম আমার মন  ু িদেয় দখেত 
পাি , তার মােন ামীজীর মেধ  একটা সাংঘািতক অ ভূিত আসেছ, আর ওই অ ভিূতর পছেন পেুরা 
reasoning রেয়েছ। ামীজীর ওই reasoning ক বাঝার মতা আমােদর নই, মুখ ডােল বেস 
গাছ কাটেছ স যমন লাকিটর কথােত পৗছঁেত পাের না, আমরাও িঠক সই ভােব সই 
reasoningএ যাই না, যেত পারেবাও না। 

 



358 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

 সইজ  হাত দখা, কাি  িবচার এ েলা কান িদন িমলেব না। কারণ অতীতানাগতং, 
ভিব ত কখন এই েপ নই। ভিব ত তাহেল কীভােব আেছ? ণ েপ, স , রেজা আর তেমা ণ 
েপ রেয়েছ, আর বতমােন যখন আসেছ তখন এই পটা ধারণ কের িনে । িকছু িদন এই েপ 

থাকেছ তারপর আবার ণ েপ চেল যাে । তেব যিদ কা র মতা থােক ওই ণেক পা র কের 
আবার আেগর মত সািজেয় িদেত পােরন িতিন হয়েতা তখন অেনক িকছুই দখেত পারেবন। যাগীরা 
ইে  করেল এইভােব ভিব েত িক হেব বেল িদেত পারেবন, িক  সাধারণ অেথ আমরা ভিব াণী 
বলেত যভােব বিুঝ, ওই িজিনষ কখনই হেব না।  

 

ামীজী এখােন েটা িজিনষ বলেছন – এটা মাথায় রেখা বৗ েদর য শূ বাদ, এই 
শূ বাদেক যাগ মােন না। ি তীয়, টাইম মিশেনর য ধারণা, আপিন ভিব েত বা ভেূত চেল যােবন, 
যাগ এটােকও মােন না। ভতূও আেছ ভিব তও আেছ, িক  তােদর পটা অ  রকম। ওই পেক 
কান ভােব ধরা যােব না। আজ এ িুণ আিম য েপ আেছ, আমার ভতূ বা ভিব ত সই েপ নই। 
যিদ আপিন ভেূতর ফেটা ািফ করেত চান, আমরা এখােন িতনেটর সময় াশ  কেরিছলাম, তারপর 
এক ঘ টা অিত া  হেয় গেছ, এই এক ঘ টা আেগ িক রকম পিরি িত িছল, সই পিরি িতর 
ফেটা ািফ কখনই আর পাওয়া যােব না। তরাং টাইম ােভেলর ধারণা যােগর দিৃ েত এেকবােরই 
অেযৗি ক, যেহত ুব র ধম বা ণ িবিভ  প ধারণ করেছ বেল। বদা  বলেছ কান অতীত নই 
ভিব ত নই এ েলা সব মেনরই ক না, িক  যাগ এই কথা বলেছ না, যাগ বলেছ যটার অি  
আেছ, যা িকনা সৎ তা কখনই অনি  বা অসৎ থেক আসেছ না। এখােন দশেনর একটা সূ  তাৎপয 
আেছ। িব ানীেক এই সিৃ  কাথা থেক এেসেছ যিদ িজে স করা হয় তখন িব ানী বলেব ব  থেক 
এেসেছ, ব  কাথা থেক এেসেছ যিদ িজে স করা হয় তাহেল তারা চ  সম ায় পেড় যায়। কান 
কান ধমাবল ীেদর মেত বলেছ creation comes out of nothing, অসৎ থেক সিৃ  এেসেছ, 
ভগবােনর ইে  হল িতিন   কের জগৎেক সামেন িনেয় এেলন। িহ রা তা বলেব না, তারা বলেব 
সৎ থেকই সব িকছু এেসেছ, আর সব িকছুরই সিত কােরর অি  আেছ। আর অতীত ও ভিব ত 
কােলর িনয়েম েটা পির ার আলাদা। এটােক িনেয় পের আেরা বলেবন। 
 

ব র ণই ব র আ া 
 এরপর বলেছন – ত ব সূ া ণা ানঃ।।১৩।। এই য ভতূ আর ভিব তেক িনেয় 
বলা হল, মােঝ মােঝ সব িকছু ব  বা লূ েপ অিভব  হয় আবার কখন কখন অব  বা সূ  
েপ থােক। এই মু েত যা িকছু আেছ সটা ব , আর যটা আসেছ এবং যটা চেল গেছ সটা 

সূ । সূ   মােন ণ েপ অব  হেয় আেছ। অথাৎ মােঝ মােঝ অতীতেক বাঝা যায় আবার কখেনা 
কখেনা অতীতেক বাঝা যায় না। ভিব তেকও িঠক কখেনা বাঝা যায় আবার কখেনা বাঝা যায় না। 
এই তে র পির ার অথটা িক বাঝার জ  এই সূ টা খুবই পণূ সূ । 
 

 আমােদর সামেন যা িকছু আেছ সবই এই িতনেট েণর িবিভ  রকেমর কাশ মা । এরই য 
নানান রকেমর অিভব ি  সটাই সমেয়র পিরমাপ িদে । অিভব ি  যিদ না থােক তাহেল সমেয়র 
পিরমাপও করা যােব না। কারণ এখােন বলেছন, িজিনষটা আেছ িক  অিভব ি  নই। আর যিদ বেল 
দওয়া হয় ণও নই, তাহেল সময়ই থাকেব না। যখন আপনােক মুত েপ দখিছ তখন এটা 
আপনার ণ প। আিম আপনার ভিব ত দখেত পাি  না, তার মােন ভিব তটা আপনার অব  
প। অব  প মােন ণ েপ রেয়েছ। তার মােন যটা িঠক িঠক মুত েপ ব  সটাই বতমান 

কাল। অব  েপও যিদ না থােক তাহেল সময়ই থাকেব না। ত শা  এই কথাই বলেছ, কালী 
কালেকও াস কের নন। িজিনষ যিদ নাই থােক, অবেজ  যিদ না থােক তাহেল কান িকছুর পিরবতন 
হেব না। সময় মােন ঘটনার পিরমাপ। িবগ ব াঙ িথেয়ারীও িঠক তাই বেল – Time has a 
beginning। এত িদন পের এেস িব ান বলেছ, time has a beginning, িক  আমরা িচরিদনই 
জািন time has a begning। যখন অব  েপ এেস গল তখন time has a begining। যখন 
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ব  েপ এেস গল তখন present tense। যখন কান ঘটনা ঘেট, সই ঘটনার ারাই আমরা 
সময়েক পিরমাপ কির। ঘিড়র কাটঁা নড়েছ বেল আমরা সময় জানেত পারিছ। এখন এই ঘিড় যিদ না 
থােক, আমরা ঘেরর মেধ  বেস আেছ, ঘের কাথাও ঘিড় নই, আমরা সময়েক জানেত পারব না। িক  
ঘিড় যিদ নাও থােক তবওু আমরা িকছু িকছু ঘটনার মাধ েম সময়েক বঝুেত পাির। যিদ জানলা খালা 
থােক, সখান িদেয় দখেত পাি  সযূ উঠেছ, িকংবা সযূ অ  যাে , এর থেক সমেয়র একটা আ াজ 
পাওয়া যােব। িকছু িকছু ধরেণর ঘটনার কােশর মাধ েম আমরা সময়েক বঝুেত পারিছ। এখন কান 
ঘটনারই যিদ কাশ না থােক তাহেল আমােদর সমেয়র ব াপাের কান ধারণাই আসেব না। এক একিট 
ঘটনার সােথ আেরা িকছু ঘটনার কােলর ব বধােণর পিরমাপটাই সময়। বলা হয় সময় হল ঘটনার 
পিরমাপ। িনউটন আর আইন াইন সময় স ে  য ত  িদেয় গেছন, এই সেূ ই সটা পাে  যায়। 
সব থেক যটা আ য, যাগদশন সমেয়র ত েক এেকবাের অ  আি েক ব াখ া করেছ, এবং ব াখ া 
কের য িস াে  এেস দাড়ঁাে , তার সােথ িকছু িদন আেগ আইন াইন য িস াে  পৗেঁছেছন, এই 
েটা িস া  ব  এক। আইন াইনও সময়েক ঘটনার পিরমাপ বলেছন। এখন যােগর য চরম 

উপলি র কথা বলা হে , সই চরম উপলি েত সময় িচরিদেনর মত  হেয় যায়।  
 

 আইন াইেনর Theory of Relativity ত য আেলার কিণকা েলা আেলার গিতেত ছুেট 
যাে , সখােন মেন করা যাক এই আেলার কিণকা িলর চতনা আেছ ও আিম বাধ আেছ, আর তারা 
সমেয়র পিরমাপ করেত পাের। সযূ থেক আেলার রি  পিৃথবীেত আসেত লাগেছ আট িমিনট তি শ 
সেক । িক  সেূযর আেলার কান কিণকােক যিদ িজে স করা হয় – কত ণ লাগল হ তামার 
পিৃথবীেত আসেত? স উ র দেব – শূ  সেক । তার কােছ সযূ থেক পিৃথবীর যা া পথেক 
অিত া  করেত চােখর পাতার পলক পড়েত যত সময় লােগ তার থেকও অেনক কম সময় লাগেব। 
এেতা গল সেূযর আেলার কথা। কান কান ন ে র আেলা পিৃথবীেত আসেত চার বছর লাগেছ, মেন 
ক ন ই ব রু একজন ওই ন ে  আেছ অ জন পৃিথবীেত আেছ, ন  থেক ফােন পৃিথবীর 
ব েুক বলল ‘িকের কমন আিছ  ’?  পিৃথবীর ব  ু কথা চার বছর পর নেত পােব, আবার স 
িজে স করব – ‘তইু ওখােন কমন আিছস’। এই কথাও চার বছর পর ন ে র ব রু ফােন বেজ 
উঠেব। েটা কথা আদান- দােনই আট বছর চেল গল। এবার যিদ ন ে র আেলার কিণকােক 
িজে স করা হয় – কত ণ লাগেলা ভাই তামার এই পিৃথবীেত আসেত? স বলেব – শূ  সেক । 
কন? আেলার গিতেত সময় পেুরাপিুর থেম যায়। য কান িজিনষ যখন স আেলার গিতেত চলেব 
তার কােছ সময় থেম যােব িচরিদেনর মত। এটা কন হয় এর উ র িব ান এখনও িদেত পােরিন। 
আইন াইন এটােকই গিণেতর সাহােয  িহেসব কেরেছন মা , িহেসব কের িতিন িস াে  এেলন – As 
your speed increases the time stretches. Time looses its meaning in the speed 
of light and there is no change. িঠক সই রকম এই য িবিভ  িজিনষ ব  হে , এেদর ব  
হওয়ােতই আমােদর সমেয়র ান হে । এখন যিদ কান িকছুই ব  না হয় তাহেল িক হেব? তখন 
সমেয়র কান অি ই থাকেব না। তাহেল িক হেব? তখন না আেছ সময় না আেছ কান িকছুর 
পিরবতন। এই ব াপারটাই আমরা এই অধ ােয় আেলাচনা করিছ – এটােকই বলা হে  কবল  । 
কবল   মােন এক, কবল একই আেছ। যখন পু ষ সই অব ায় চেল যায়, তখন িক হয়? কৃিত 
তারঁ কােছ ছাট হেয় যায়। কৃিত ছাট হেয় গেল িক হেব? তখন আর কান িকছুরই কাশ থাকেব 
না, কৃিতর কান িকছুরই ব  প নই। কৃিতর আর কান খলাই নই, তাহেল সমেয়র িক হেব? 
বলেছন সময় তখন থেম যােব।  
 

 সময় ক িনেয়ই যত সম া। এখন শরীর আেছ, আগামীকাল এই শরীর থাকেব না, আবার 
অতীেতও এই শরীরটা িছল না। এ েলাই ব  আর কােশর খলা। এইভােব অন কাল ধের আমরা 
সমেয়র পিরমাপ কের যাি । কবেল  কৃিত সের গেছ, সােথ সােথ সময়ও তার অথ হািরেয় 
ফেলেছ। মা কালীর প এই ত  থেকই এেসেছ। িশবেক বলা হয় মহাকাল, িতিনই সম  ঘটনার 
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িব াশকারী। ঘটনা না থাকেল সময় নই, এখন কৃিতর খলা শষ, কৃিত আর বাধঁেত পারেছ না, 
তাই সময়ও তার অথেক হািরেয় ফেলেছ।  
 

পিরণাম ও পিরবতন স যু  হত ুসব ব েতই এক  বতমান 
 অথচ মজার ব াপার হল ভতূ বলনু, বতমান বলনু আর ভিব তই বলনু, সব কিটর মেধ  
একটা ঐক  সূ  আেছ, যিদও একিট অব  আেরকিট ব  িক  এেদর মেধ  একটা ঐেক র সাম  
আেছ, সাম  থাকা মােন এ েলার মেধ  একটা ধারাবািহকতা রেয়েছ। এটাই পেরর সেূ  িগেয় 
বলেছন। এই সেূ র মেধ  গভীর একটা তাৎপয লিুকেয় আেছ, যিদও বাধগম  কের নওয়া কিঠণ মেন 
হেত পাের, বলেছন – পিরণাৈমকা া ত  ।।১৪।। বৗ েদর একটা শাখা আেছ যােক বলা হয় 
িণক িব ানবাদ। এরা বেল – One moment of consciousness that gives birth 

another moment of consciousness and it produces a sense of continuity. যমন 
একটা পাখা ঘুরেছ, পাখােত িতনেট ড আেছ, িক  এেতা ত ঘুরেছ মেন হে  যন একটা চাকিত 
ঘুরেছ, িতনেট ডেক আলাদা কের বাঝা যাে  না। পাখার ঘারা থেম গেল িতনেট ডেক আলাদা 
আলদা দখা যােব। এেত বাঝা যাে , যখনই কান িজিনেষর অব ান খুব ত পিরবতন হেত থােক 
তখন পিরবতনটা বাঝা যায় না, মেন হেব যন একই ভােব রেয়েছ। িঠক তমিন আমােদর শরীেরর 
অনবরত পিরবতন হে , এই পিরবতন িত িনয়ত, মােন িত সেকে  হে । িঠক সই রকম সম  

া ও িত মু েত পাে  যাে , তথািপ আমরা দখিছ সই একই া , একই সযূ যটা গতকাল 
দেখিছলাম। গ ার জল িত িনয়ত বািহত হেয় চেলেছ, তার জায়গায় আবার অ  জল আসেছ, 
অথচ দখিছ সই একই গ া য গ া কালও দেখিছলাম। এই য একটার পর একটা আসেছ আর 
চেল যাে , অনবরত এই য পিরবতন হেয় যাে , যা িকছু পিরবতন হে  সবটাই স , রেজা আর 
তেমর খলা। স , রেজা আর তেমর মেধ  যত রকম পিরবতন হে  এই পিরবতেনর পার যতার 
মেধ  একটা সাম  রেয়েছ, তার ফেল গাটা ব াপারটােক একটা ব  বেলই মেন হয়। একটার পর 
একটা পযায় েম যটা আসেছ, এ েলা যিদও িত মু েত পাে  যাে  তবওু একই ব  বেল মেন 
হে । আমােদর শরীর ও মেনর পিরবতেনর ে ও একই িজিনষ হে । এই সেূ  এই কথাই বলেত 
চাইেছ তামার শরীর, তামার মেনর অনবরত পিরবতন হে । একাকী বেস থাকেল মেনর মেধ  
হাজার রকেমর িচ া আসেছ যাে । িক  তথািপ এই পিরবতন একটা একে র অ ভিূত িদে । কন 
মেন হে ? কারণ েত কিট িচ া মেনর মেধ  আসেছ, েত কিট অণু শরীের তরী হে  আবার 
ভা েছ, এরা সবাই িনিবড় ভােব পর র স  যু । এর একটা অিবি তা রেয়েছ, এই অিবি তার 
জ  এক  অ ভব হে । মূল কথা যটা বলেত চাইেছন তা হল কৃিতেত যা িকছু আেছ  - জড়, 
শরীর, মন এেদর সব সময় পিরবতন হেয় চেলেছ িক  তথািপ এই পিরবতেনর পছেন একটা 
অপিরবতনীয় ব  রেয়েছ, সই অপিরবতনীয় ব িটই হেলন পু ষ। সইজ  বৗ েদর মত বলা যােব 
না য, িকছুই িছল না আর   কের সব িকছু চেল এেসেছ। আবার ি ানেদর মত এও বলা যােব না 
য, গ   বলেলন Let there be light and there was light। কারণ তারঁ ই া মা ই সব সিৃ  
হেয় গল বলেল শূ বাদেক মেন িনেত হেব, সব িকছু শূ  থেক সিৃ  হেয়েছ। িক  যাগ এখােন 
পির ার কের িদে  শূ  থেক িকছু হয় না।  
 

 িযিন বলেছন তারঁ ই া মা ই সিৃ  হেয় গল, িতিন তারঁ ভতেরর িনজ  একটা চতনা বাধ 
থেকই এই কথা বলেছন। ‘ হ ঠা র পরী ায় যন ভােলা ফল হয়’ ঠা েরর কােছ এই াথনা কের 
যিদ আিম সাদা পাতা পরী ায় জমা িদই তাহেল িক আমার ন র এেস যােব? কখনই আসেব না। 
পরী ায় আমােক িলখেত হে , লখার জ  আেগ আমােক পড়ােশানা কের িনেজেক তরী করেত 
হেয়েছ। তাহেল পরী ায় ভােলা ম  য ন রই আ ক না কন তা আমার চ ার জ ই আসেছ, 
ভগবােনর কােছ াথনার জ  িন য়ই আসেছ না। এবার আমরা একটু অ  ভােব িচ া করেত পাির। 
একজন ব া নারীর স ান হে  না। সই মিহলা এখন ভারেত যত মি র আেছ সব মি ের মাথা 
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ঠুেক ঠুেক াথনা করার পর এবার তার একিট স ান হেয়েছ। আমরা এখােন মেন চলিছ য তার 
স ান হওয়ার কথা নয়, িক  ভগবােনর কােছ াথনা কের তাও তার স ান হেয় গল। তাহেল এটা িক 
ধরেণর সিৃ  হেব? এটাই শূ  থেক সিৃ  হেয় গল।  যা কখনই হবার কথা নয়, িক  তাও সিৃ  হেয় 
গল – এটাই তা শূ  থেক সিৃ  হওয়া। তার মােন, ভগবােনর কােছ াথনা করার মােন দাড়ঁায় হ 
ভগবান তিুম শূ  থেক সিৃ  কের দাও। ভগবােনর কােছ াথনা কের সই াথনা যিদ পণূ হয় 
তাহেল সটাই শূ  থেক সিৃ  হেয় গল। আর ওই িজিনষ যিদ আমার পাওয়ার কথা তাহেল তার 
জ  াথনা করার কান অথই হয় না। খুব সহজ যুি , হয় আপিন deserve করেছন, নয়েতা আপিন 
deserve করেছন না। কম কের যিদ ফল পাই তাহেল ঈ েরর কােছ াথনা করার কান অথ হয় না। 
আর কম না কেরই যিদ ফল পেয় যাই, তাহেল সটাই শূ  থেক সিৃ  হেয় যােব। তাহেল িহ রাও 
তােদর ব বহািরক জীবেন শূ  থেক সিৃ েক মানেছ। আমরাও সবাই কাথাও না কাথাও মানিছ শূ  
থেক সিৃ  হয়। আমরা য ঠা েরর কােছ াথনা করিছ হ ঠা র আমােক ভি  দাও। এই য ভি  
চাইিছ, এখন ভি  পাওয়ার মত যিদ িকছু না করা হয় তাহেল ভগবান আমােক কাথা থেক এেন 
ভি  দেবন না, আর যিদ িদেয় দন তাহেল বলেত হেব শূ  থেক সিৃ  হল। যিদ িদেয়ও দন 
তাহেল ভি  পাওয়াটা আপনার deserving িছলই, তাহেল চাওয়ার িক েয়াজন!  
 

যাগ এখােনই আপি  করেছ, তিুম সটাই পােব যটা তামার পাওয়ার কথা, শূ  থেক 
কখনই সিৃ  হেব না। যটা আেছ ওর পটা ধ ুপা ােব, অব  থেক ব ে  আসেব আবার ব  
থেক অব ে  চেল যােব। গীতায় ভগবান বলেছন অব াদীিন ভতূািন ব মধ ািন ভারত। 
অব িনধানাে ব ত  কা পিরেবদনা।। আমরা সবাই অব ে  িছলাম, মাঝখােন িকছু িদেনর জ  
ব  হেয়িছ, আবার অব ে  চেল যাব। িকছু িদেনর জ  মােন কত ণ? বৗ েদর িণকিব ানবােদ 
বলেছ মাইে া সেকে র জ  এটা ব  আেছ, িক  একটা অিবি তা পার েযর বাধ িদেয় যাে  
বেল মেন হে  অেনক ণ ধের চলেছ। ওই অব  িতিনয়ত ব ে  পিরণত হে , আর ওই ব ই 
িত েণ েণ অব ে  পিরণত হেয় যাে । তার মােন এখােন পির ার হেয় যাে  য শূ  থেক 

কখনই সিৃ  হে  না। ধ ুপিরণামটা পা াে ।  
 

মন ও িবষয় িভ  ভাব 
 এর পেরর সেূ  আবার বলেছন ব সােম  িচ েভদা েয়ািবভ ঃ প াঃ।।১৫।। ব র 
অিবি তা, সময় ও মেনর অিবি তা বেল দওয়া হল। িচ বিৃ র ব াপাের আেলাচনা করার সময় 
বলা হেয়িছল এই য এখােন বাতল আেছ, এই বাতল এখােন আেদৗ আেছ িকনা এটা পের আেলাচনা 
করা যােব। িক  তার আেগ িক হে , বাতেলর ছিব চােখর মাধ েম আমার মি ে  আসেছ, মি ে  
এেস বাতেলর একটা আকার িনে , এই য আকার িনল এটাই আমার ান। এটােক িনেয়ই আবার 
েটা মত তরী হেয়েছ – subjectivity আর objectivity। Obejectivity মােন বাতল এখােন 

বা িবক আেছ, আর Subjectivity মােন বাতল এখােন নই, যা আেছ সব আমার মি ে  আেছ। 
Objectivity মেতর পি তরা তখন Subjectivityর পি তেদর বলেব ‘ বাতলটা এখােন নই 
বলেছন তা! িঠক আেছ দয়ােল আপিন মাথাটা একট ু ঠুেক দখুনেতা দওয়ালটা আেছ িক নই’। 
দওয়ােল মাথা ঠুকেল মাথায় না হয় একট ুব াথা হেব িক  সটাও তা মেনর ভতেরই হে । জ   
মা ারেদর এই িনেয় মজার গ  আেছ। ওরাও মেন কের যা িকছু আেছ সব মেনর ভতেরই আেছ, 
মেনর বাইের িকছু নই। তখন একজন জন মা ার তােক বলেছ ‘ওই য বড় পাথরটা দখছ ওটা 
তামার মেনর বাইের আেছ, নািক তামার মেনর ভতের আেছ’? তখন বলেছ ‘মেনর ভতেরই 
আেছ’। ‘ও! তাই! তাহেল তা তামার মন একটা বড় পাথর’। এই সেূ  এই িজিনষটােক অ ীকার 
কের বলেছ যা িকছু আেছ তা আমােদর মেনর ভতেরই আেছ।  
 

ব  আর মন এই েটা স ণূ আলাদা। এর কারণ িবে ষণ করেত িগেয় বলেছন, একই ব  
দখেল িবিভ  মেন িবিভ  ভােবর উদয় হেব। যমন একটা রসেগা া দখেলই বা া লািফেয় উঠেব 
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িক  ডায়েবিটক গী রসেগা া দখেল িবষ মেন করেব। ভাজবিৃ েত, যার উপর িভি  কের ামীজী 
রাজেযাগ িলেখেছন, সখােন খুব র একটা উপমা দওয়া হেয়েছ। এক ীেক দখেত খুব র, 
সাজেগাজ করেল তার ামী তােক খুব িমি  বেল সে াধন কের। িক  সই ীর য সতীন তােক 
দখেলই তার শরীের ালা ধের যায়। ব  একই িক  জেনর মেন  রকম মেনর ভাব উৎপ  হে । 
দি েণ ের এক মিহলা বলেছ ‘যাই নািতর চাদঁ মুখটা একট ু দেখ আিস’। ঠা র বলেছন ‘চাদঁ মুখ না 
পাড়ার মুখ’! িদিদমা দখেছ চাদঁ মুখ আর ঠা র দখেছন পাড়া মুখ। ব  একই িক  জন  
রকেমর কন দখেছন? এই জ ই দখেছন, কারণ েটা মন আলাদা। এিটও যাগশাে র একিট 

পণূ িস া । তাহেল ব র একটা independent identity আেছ, independent identity 
না থাকেল তাহেল জন একই িজিনষ দখেব। এর সােথ আরও একটা ব াপার হয়, ঠা র যমন 
িনিবক  সমািধেত চেল যাে ন, িনিবক  সমািধ চেল যাওয়া মােন সব িকছু শূ  হেয় গেছ। ঠা র 
যখন দি েণ ের িনিবক  সমািধেত আেছন তখন তাঁর কােছ দি েণ েরর মি েরর কান অি  
নই। িক  সই সময় ঠা েরর আেশপােশ যারঁা িছেলন তােঁদর জ ও তা দি েণ েরর মি েরর 
অি  চেল যাওয়ার কথা, িক  অি  তা যাে  না। তার মােন ব র অি  আেছ। আমরা তা 
এখােন তাও সামা  কেয়কিট কথা বললাম িক  পা াত  িনয়ায় subjectivity আর 
objectivityর মেধ  তমুুল িবতক এখনও চলেছ। যাগদশন য যিু েলা এখােন িদে  
subjectivity ক যারা মােন তারা এই যিু েক িচ িচ কের কেট রেখ দেব। আপিন হয়েতা 
বলেবন এ েলা বেুঝ আমােদর িক লাভ? িক  এই ব াপার েলা অত  মূল বান, যাগদশেনর পেথ 
যখন নামেব তখন এই সূ  ব াপার েলা না বঝুেল আধ াি কতার এমন অেনক গভীর ত  আেছ 
য েলা িকছুই বাঝা যােব না। কারণ যিদ objectivity না থেক ধ ুsubjectivity থােক তাহেল 
পেুরা দশনটা অ  িদেক চেল যােব, তার সাধনা, িসি  সব িকছু অ  রকম হেয় যােব, তার ফলও 
অ  রকম হেয় যােব। Objectivity হেল তার সব িকছু আবার আলাদা ভােব যােব। যাগ 
objective reality কও মানেছ িক  মানার পর বলেছ যা িকছু হে  সব তামার মেনর ভতেরই 
হে । সইজ  objective world ক মানেলও যােগর কােছ এর কান  নই, যাগ  
দয় একমা  মনেক। যাগ ব র স ােক িঠক সইভােবই হণ করেছ যভােব objectivity মেতর 
লােকরা নয়। িক  subjectivity কও তাঁরা সই  দন না য  subjectivityর 
পি তরা দন। যাগ হল subjective objective philosophy, ফেল এনােদর দশন, সাধনা এক 
রকম িনয়েম চেল। িক  অ া েদর কােছ সব িকছু অ  রকম িনয়েম চেল।  
 

ব  কখন াত ও কখন অ াত, শূ  থেক কখনই সৃ  নয় 
 মেনর উপরই আেলাচনা করেত করেত বলেছন ত পরাগােপি ি  ব  
াতা াত  ।।১৬।। ব র ভতূ, বতমান ও ভিব তেক িনেয় বলেত িগেয় বলেছন ব  কখনই শূ  

থেক উৎপ  হয় না। সব সময় ব  আেছ, কখন ব  েপ আেছ, আবার কখন ব  থেক অব ে  
চেল যাে । মন আর ব  সব সময় েটা আলাদা স া, যিদও তােদর িনমাণ একই ব  থেক অথাৎ 
কৃিত থেকই হেয়েছ। কৃিতেত যা িকছু আেছ, সই স , রেজা আর তেমা এই িতনেট ণ িদেয়ই 

সব িকছু িনিমত িক  ব  ও মন েটা আলাদা। মন আর ব  আলাদা হওয়ার জ  খুব পণূ 
িস া  বলেছন reality পেুরাপিুর subjective নয়। যিদ পেুরা িজিনষটা subjectivities না হয় 
তাহেল আমরা িজিনষটা জানিছ িক কের? তখন এই সেূ  তার উ র িদে ন ত পরাগােপি ি  
ব  াতা াত  , ব র ানও হয় আবার ব  অ াতও থােক, িনভর কের মন িক রেঙ রেঙেছ। ব  
যিদ আপনার মেন বিৃ  সিৃ  কের, তাহেল িক  ওই ব  াত হেব। বিৃ  যিদ সিৃ  না কের তাহেল ব  
অ াত থাকেব। আমােদর সামেন অেনক িকছু সূ  েপ আেছ আবার অেনক িকছু লূ েপও রেয়েছ। 
যিদ আপনার মন ওই রেঙ রািঙেয় যায়, অথাৎ যিদ ব র বিৃ  হয় তাহেল ওই ব র ান আপনার 
হেব, তা নাহেল ব  অ াত হেয় পেড় থাকেব। িৃত ও িন াও বিৃ । িৃতেত অেনক িকছুই হয়, যমন 
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ধ ন আপনার ব  ুআপনােক বলেছ ‘আ া তামার মেন আেছ আমােদর সে  একবার এই রকম 
ঘটনা হেয়িছল’? আপিন বলেলন ‘আমার তা িঠক মেন পড়েছ না’। িক  আপনার ব রু ঘটনাটা 
পির ার মেন আেছ। তার মােন এটাই দাড়ঁায়, ব রু মেন ওই িৃত বিৃ টা উঠেছ, িক  আপনার মেন 
উঠেছ না। আপনার মন ওই colouringটা িনে  না, িক  ব রু মন colouringটা িনে । ফেল 
এটাই িস া  য, কান ব  একজেনর কােছ াত থাকেছ আবার অেনেকর কােছ অ াত থাকেছ। এটা 
গল িৃত বিৃ র ে । এই িজিনষটাই আবার বা িবক জগেতও ছিড়েয় যােব।  

 

ামীজী এক জায়গায় িতভােক পিরভািষত করেত িগেয় বলেছন, য িজিনষটা করেত সাধারণ 
মা েষর অেনক বছর লাগেছ, একজন িতভাবান খুব কম সমেয় সই িজিনষটা স ূণ কের দেব। 
আপিন আপনার িতিরশ বছর বয়েস মেন করেছন আপিন দশ বছর দরীেত চলেছন। তার মােন এখন 
িতিরশ বছের যটা জানেছন সটা যিদ আপিন আপনার িড় বছর বয়েস জানেতন তখন সই বয়সটাই 
আপনার িঠক িঠক চলেছ বলেত পারেতন। চি শ বছের িগেয়ও বলেছন আপিন দশ বছর িপিছেয় 
চলেছন। চি শ বছর বয়েস যা জােনন সটাই যিদ আপিন িতিরশ বছর বয়েস জানেতন তাহেল বলেতন 
সব িকছু াভািবক চলেছ। এবার আপনার প াশ বছের আসেত আসেত এই গ াপটা পেনেরা বছের 
চেল গেছ। এখন মেন কেরেছন, এখন যা জািন এটা পয়ঁি শ বয়েস জানেল িঠক হত। এই 
পিরে ি েত ামীজীেক আমরা কন িজিনয়াস বলিছ? ামীজী তারঁ ঊনি শ বছর কেয়ক মাস বয়স 
হওয়ার পর যখন িতিন িচকােগার পালােম ট অফ ওয়া  িরিলিজয়ােনর মে  দািঁড়েয়েছন তখন তারঁ সব 
িকছু ত হেয় গেছ। অথচ তখনকার িদেন এত ছাপা বই িছল না, তবওু িতিন জগেতর সব িকছুর 
ানেক িনেজর মুিঠর মেধ  কের িনেয়িছেলন। আমােদর ছাপা বই আেছ, ভােলা ভােলা িশ ক আেছন, 

িশ ার চার সার হেয় গেছ, তবওু দখুন িশ া থেক আমােদর ভতের য ােনর কাশ হেব 
সই কাশটাই নই। ােনর কাশ নই মােন, আমরা হণ করেত পারিছ না। যার ফেল যত বয়স 
বাড়েছ তত আমােদর িপিছেয় যাওয়া বয়েসর গ াপটাও বাড়েত থাকেছ। িতভাবান মােন, িযিন অ  
সমেয়র মেধ  সব িকছু চটপট বেুঝ নন। এটা গল িতভার ব াপাের, িঠক তমিন যার যত বিু  
আেছ স তত তাড়াতািড় য কান পিরেবেশ য কান পিরি িতেক দয় ম কের নয়।  
 

যিদ আপনার বিু যু  মন কান িজিনষেক ধরেত পাের তাহেল বলেব ওই িজিনষটা আপনার 
কােছ ব  হেয় গেছ, যিদ না ধরেত পােরন তখন বলেব ওটা অব  থেক গল। সবটাই িনভর 
করেছ আপনার মেনর colouringর উপের। তার মােন ব  থাকেলও মেনর যিদ colouring না হয় 
ওই ব েক আপিন জানেত পারেবন না। বােস বা েন জানলার ধাের বেস যাে ন, যেত যেত 
আপনােক িজে স করা হল ‘আপিন ওই িজিনষটা দখেত পেলন’? আপিন বলেলন ‘না, আমার মনটা 
অ  িদেক িছল’। িজিনষটার উপর চাখ িছল িক  মন অ  িদেক িছল। Objective Reality আর 
Subjective Realityর আেলাচনার এটাই conclusion। Conclusion িক? যিদও subject 
মােন আপনার মন আর object মােন ব  েটা আলাদা িক  subject িনভর করেছ পেুরাপিুর 
objectএর উপের। িকভােব িনভর করেছ? যখন আপনার মন ব র রেঙ রািঙেয় যাে , অথাৎ ব র 
বিৃ  যখন তরী হয় তখনই আপনার ব র বাধ হেব তা নাহেল কখনই বাধ হেব না।  

 

িচ বিৃ েক জানা যাওয়ার কারণ 
এত ণ ব  মন এ েলা আেলাচনা করার পর এবার িঠক িঠক জায়গায় আেলাচনাটােক িনেয় 

যাওয়া হে   – সদা াতাি বৃ য় ৎ েভাঃ পু ষ াহপিরণািম াৎ।।১৭।। যাগদশেনর এিট 
একিট খুব জারােলা যিু , আর এই যিু র িব ে  অ া  দশন থেক যাগদশনেক চরু আ মেণর 
মাকািবলা করেত করা হয়। তেব এখােন খুবই আ েযর য ামীজী িনেজর মত কের Theory of 

Relativity ক এত র ভােব উপ াপনা কেরেছন য ভাবেল অবাক হেয় যেত হয়। যিদও তখনও 
Theory of Relativity আেসিন িক  relative ব াপারটা আসেত  হেয় িগেয়িছল। তাছাড়া 
ামীজী এখােন এমন অেনক িকছু বলেছন য েলার উপর পরবিতকােল িফিজে র অেনক িস া  
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দািঁড়েয় গেছ। একটা গিতশীল ব েক জানেত হেল একটা ি র ব  িদেয় জানেত হয়। যমন শেনর 
াটফেম দািঁড়েয় আিছ সই সময় একটা ন চেল গল। াটফমটা ি র তাই বলিছ নটা চলেছ। 

িক  েটা িজিনষই যিদ চলেত থােক তখন িক কের ব েক বঝুেবা? আমার ন চলেছ আর তার 
পাশাপািশ আেরকিট নও যাে । তখন িক কের বঝুেবা? তখন বলেছন relative velocity িদেয় 
জানা যায়। েটা লাকাল ন পাশাপািশ যাে , তার একটা েন আপিন বেস আেছন। েটা ন 
যখন একই গিতেত যাে  তখন মেন হেব নটা ি র হেয় আেছ, একটা েনর গিত বেড় গেল 
বাঝা যাে  নটা এিগেয় যাে । আপিন বেস বেস সব বঝুেছন, এর মেধ  আপিনও গিতমান। এই 
জায়গাটায় ামীজী খুব র বলেছন।  

 

এটাই ামীজীর রাজেযােগর বিশ , যখােন ামীজীর িনজ  দিৃ ভ ীেক রাজেযােগর িস া  
আর বতমান যেুগর িব ােনর অেনক িস া েক িমিলেয় একটা যিু যু  দশেন দাড়ঁ কিরেয়েছন। এই 
জগৎ গিতশীল, কৃিত গিতশীল, কৃিতর য ণ, য ণ থেক ব  অব  আসেছ, সই ণও 
গিতশীল। তার মােন কৃিতেত কান িকছুই ি িতশীল নয়। কান িকছুরই যিদ ি িত না থােক তাহেল 
আমােদর মনও ি িতশীল নয়। আমরাও জািন আমােদর মন মাগত পিরবিতত হে । তার থেক 
আরও বােজ হল, আমােদর এই দহটাও মাগত পাে  পাে  যাে । আমরা রাজ খাওয়া-দাওয়া 
করিছ, তােত িতিদন আমােদর দেহর কািশকা েলা মরেছ আবার নতনু কািশকা তরী হে । 
মা া কথা আমােদর শরীর মন সব িকছুই গিতশীল। আমরা শরীরেক যিদ steady মেনও কির িক  
কােলর িদক থেক তা স গিতমান। িতনেটর সময় আপিন এখােন রাজেযােগর ােশ এেসিছেলন 
তখন শরীরটা িছল, সখান থেক শরীরটা এখন বতমােন এেসেছ, বতমান থেক আবার ভিব েতর 
িদেক যাে । িক িক িজিনষ যাে ? শরীর যাে , মনও যাে । শরীেরর গিত আলাদা, মেনর গিত 
আলাদা। শরীর িনেজর মত িনেজ পা াে , মন িনেজর মত পা াে । পিরবতন িক  েটারই হে । 
অথচ মন ধরেছ শরীরেক, মন বলেছ আমার শরীের এই এই পিরবতন হে । মন আবার িনেজর 
মনেকই ধের, আমার মেন এই এই িচ া ভাবনা উঠেছ। িক  এর মেধ  মজার হল, একিট িচ াই যখন 
চেল তখন ওই একিট িচ া চলেত চলেত একটা সময় আপিন হািরেয় যাে ন। হািরেয় িগেয় যখনই 
িচ াটা শষ হয় তখনই আমােদর বা িবক অেথ দখার ব াপারটা হয়। তাই বেল এই রকম হেব না 
য, একটা িচ া করেত করেত মেন হল ‘আিম িচ া করিছ’ তারপর ‘আিম িচ া করিছ’ এই িচ াটা 
ছেড় িদেয় আেগর িচ াটােক ধরলাম, এভােব বা িবক দখা হয় না। যারঁা বেলন আিম আমার মনেক 
অবজাভ করিছ, িঠকই ওইভােবই মেনর অবজাভ হয়। একটা িচ া বা ভাবনা চলেত থােক, চলেত 
চলেত ওই িচ াটা যখন শষ হেয় যায় তখন িতিন দেখন আিম এই িচ া করিছলাম। এরপর আবার 
আেরকিট িচ া এেস যায়। সটাই হয়েতা ‘আিম িচ া করিছলাম’ এই িচ াটা আসেব। এক সে  েটা 
িজিনষ কখন চলেব না, আিম িচ াও করিছ আর আিম আমার মনেকও অবজাভ করিছ, এই িজিনষ এক 
সে  কখন হেব না। অেনেক বলেবন, িক  জপ-ধ ান করার সময়েতা এই রকম হয়, আিম িনেজর 
মনেকও দখিছ আর মন িনেজর কাযও করেছ। িক  না, এভােব কখনই হয় না। আসেল মাইে া 
সেকে র জ  আপনার মন একটা িচ া করেছ আর তারপেরই মাইে া সেকে  মন ওই িচ াটােক 
দেখ। তার ফেল মেন হয় আিম িচ া করিছ আর আিম আমার িচ ােকও দখিছ। আসেল িজিনষটা 
কখন এই রকম হয় না। একটা িচ া শষ হেয় যাওয়ার পর দেখ, ও তাইেতা আিম এই িচ া 
করিছলাম। সাধারণতঃ আমরা িনেজেদর মনেক অবজাভ কির না, যাগীরাই িঠক িঠক মেনর 
অবজাভার। 

 

এই য শরীের, মেন মাগত পিরবতন হে  এই পিরবতন েলা একটা ছে  বাধঁা। শরীেরর 
পিরবতন যিদ ছে  বাধঁা না থােক তাহেল আপিন রাে  ঘুেমােলন আর সকােল উেঠ দখেছন শরীেরর 
এমন পিরবতন হল য আপনার কান আপনার হােত এেস গেছ, চাখ পােয় চেল গেছ। ছে  যিদ না 
থােক, য িট েলা কােন হওয়ার কথা স েলা হােত এেস গেছ। এই ধরেণর নানা রকেমর িবশৃ লা 
দখা িদেত  হেয় যােব। মনও ছে  বাধঁা, ছে র বাধঁা বেল আমােদর এই বাধ থাকেছ য আিমই 
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সই অমুক ব ি । মন যিদ ছে  বাধঁা না থাকত মা ষেক পাগলা গারেদ রাখেত হত। পাগল মােন, 
ওর মন ছে  বাধঁা নই। গীতােতও অজুনেক ভগবান বলেছন তামার কথা েলা উ  ম বৎ। উ  
ম বৎ যখন বলেছন তখন িঠক এই ব াপারটার িতই আমােদর দিৃ টা িনেয় যাওয়া হে । অজুনেক 

ভগবান বলেছন অেশাচ ান েশাচ ং াবাদাং  ভাষেস। গতাসনূগতাসংূ  না েশাচি  
পি তাঃ।।(২/১১)। তিুম বলছ যু  করেল ধম িবনােশর িদেক চেল যােব অথচ তিুম য কথা েলা বলছ 
সব অধমীয় কথাই বলছ। কথা েলা পি তেদর মত অথচ িনেজেকই contradict করছ। এটাই 
এখােন বলেছন, তামার শরীর মন যিদ ছে  না থােক তাহেল এই এই হেব। শরীর যিদ ছে র 
বাইের চেল যায় তাহেল আপিন িনেজই ভগুেবন, আপনার ক া ার হেব, পট খারাপ হেব, গােয় ব াথা 
হেব। আর মন যিদ ছে র বাইের চেল যায় তাহেল আপনােক িনেয় আপনার আেশপােশর লাক েলা 
মরেব। যাগদশন বলেছন সব িকছু একটা ছে  বাধঁা, ছে  বাধঁা বেল সব িকছুেকই অিবি  ধারার 
মত দখাে । এর মেধ  শরীেরর পিরবতন খুব ত হয়, মেনর পিরবতন তার থেক ধীের হয়। মন 
শরীর থেক ধীের পিরবিতত হয় বেল মন শরীরেক অবজাভ করেত পাের। শরীর িক  মেনর 
পিরবতনেক কান িদন ধরেত পারেব না।  

 

মেনর পিরবতেনর আেলাচনা করেত িগেয় ামীজী বলেছন, যিদ িতন চারেট িজিনষ একই 
সােথ িবিভ  গিতিবিশ  হেয় থােক তখন থেম বশী গিতশীল, পের তার থেক কম গিতশীল ব র 
অ ভব করেত পাির। িক  একটা িজিনষ চলেছ, এর কত গিতেবগ ইত ািদেক জানার জ  একটা ি র 
ব র দরকার। ি র ব  যিদ না থােক তাহেল আেরকটা িজিনষ যটা চলেছ তার গিতর সে  তুলনা 
কের গিতেবগ জানা যায়। সখােন িক  relative speed বিরেয় গল। আপিন একটা চল  েন 
বেস আেছন, আপনার েনর পাশাপািশ আেরকটা ন যাে , এই ন কত ীেড যাে  বলা যােব 
না, িক  আপনার থেক এর relative speed এই রকম, আপনার েনর তলুনায় এই নটা এত 

ীেড বিরেয় যাে  বলা যেত পাের। িক  এেত আপনার েনর গিত কত জানার উপায় নই। িঠক 
সই রকম আপনার িনজ  গিত জানার জ  আেরকটা কান ব  িনেয় আসেত হেব। এবার এই ব র 
গিতেক িক ভােব জানা যােব? তখন আেরকটা ব  িনেয় আসেত হেব। এই অব ােক বেল ইনফাইনাইট 
িরে স, মােন মশ িপিছেয়ই যাি , ব র ফাইনাল ীড কী, এর উ র কান িদন জানা যােব না। 
সইজ  একটা কানও ি র ব েত িগেয় দাড়ঁােত হেব। যখন দািঁড়েয় গল তখন সব কিটর ীড 
বিরেয় আসেব। থেম একটা ন যাে , আেরকটা েনর তলুনায় এই নটা প াশ িকেলািমটার 
গিতেবেগ যাে , এবার যার তলুনায় প াশ িকেলািমটার যাি ল সই নেক মেপ বলেলন পিঁচশ 
িকেলািমটার বেগ যাে , মােন আেরকটা ন যাে  পিঁচশ িকেলািমটার বেগ। এরপর ওই নেক 
যখন শেনর তলুনায় মাপেছন তখন বলেছ এটা পিঁচশ। তারপের সব কটােক যাগ কের বঝুেলন 
রাজধানী যটা বিরেয় গল সটা একশ িকেলািমটার বেগ বিরেয় গেছ। ি র একটা ব  যিদ না 
থােক তাহেল এর কান িকছুই জানা যােব না, ওই ি র ব িটেকই যাগ বলেছ পু ষ আর বদা  
বলেছ আ া। পু েষর তলুনায় মন ত হাের পিরবিতত হে , মেনর তলুনায় শরীেরর ত পিরবতন 
হে । অেনক সময় শরীেরর তলুনায় ব িলর আরও ত পিরবতন হে । সইজ  এই 
িজিনষ েলােক আমরা অবজাভ করেত পাির।  

 

আইন াইেনর িথেয়াির অফ িরেলিটিভিট এই ত েক উিড়েয় িদে । আইন াইেনর িথেয়াির 
বলেছ জগেত ি র বেল িকছু নই। সইজ  কখনই কান ব রই িঠক িঠক গিতেবগ জানা যােব না। 
কারণ সবটাই ঘুরেছ, চ  পিৃথবীর চািরিদেক ঘুরপাক খাে , পিৃথবী সযূেক দি ণ করেছ, সযূ আবার 
ন ম েলর একটা তারা, ন ম ল িনেজর মত ঘুরেছ, ন ম ল আবার অ  ন ম েলর সে  
এক হেয় ঘুরেছ। সবাই ঘুরেছ, তাহেল আমরা জানেবা িক কের কার কত ীড? এই কথাই তা 
আইন াইন বলেছন, ি র বেল িকছু নই। তাহেল ামীজী আর আইন াইন জন পর র িবেরাধী 
হেয় গেলন। ামীজী বলেছন সব িকছু যিদ চলেত থােক তাহেল কানটারই absolute speed জানা 
যােব না। Absolute speed জানার জ  একটা ি র ব র দরকার। আইন াইন বেল িদেলন ি র 
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ব  বেল িকছু নই। ামীজী বলেছন পু ষ হেলন সই ি র ব । আসেল ামীজী আইন াইেনরই কথা 
বলেছন, এটাই বশীর ভাগ লাক বঝুেত পাের না। সিত ই তা এই জগেত ি র বেল িকছু নই, 
কৃিতেত ি ত বেল িকছু হয় না। সম া হল ি ানেদর, যারা বলেছ পিৃথবীটা ি র বািক সব িকছু 

তােক ক  কের ঘুরেছ। ামীজী বলেছন কৃিতর রােজ  কান িকছুই ি র নয়, িক  পু ষ হেলন 
ি র। পু েষর এলাকা তা আইন াইেনর এলাকা নয়। পু েষর এলাকা মােন চতে র এলাকা, 
কৃিতর এলাকা তা নয়। কৃিতেত যা িকছুই আমরা দখিছ সবই ভৗিতক ও মেনাময়। একটা ঘিড় 

আিম দখিছ এই ঘিড়টা জড় আর আিম য এেক জানিছ এটাই মেনাময়। জড় ও মন এই েটারও 
অনবরত পিরবতন হে  তা সে ও ঘিড়র য ান আমার মেধ  আসেছ সটা সমান ভােব আসেছ। 
কন েটা পিরবতনশীল ব র অনবরত পিরবতেনর মেধ  িদেয় ান সমান ভােব আসেত থােক? কারণ 
এেদর পছেন সই চত  ত  আেছ বেল।  

 

যা িকছু হওয়ার সব কৃিতর মেধ ই হে , এর সােথ পু েষর কান স ক নই। কৃিত সব 
সময় ি য়মাণ। আইন াইন য বলেছন ি র বেল কান িকছু হয় না, এই ি র ব িটেক যিদ কান িদন 
িব ান পেয় িগেয় বেল এেক ক  কের বািক সব ঘুরেছ, তাহেল বঝুেবন বদা  খেস পেড় যােব। 
কারণ বদা  দািঁড়েয় আেছ সাংেখ র উপর। সাংেখ র মূল ত  হল জগেত ি র বেল িকছু নই। জগেত 
ি র বেল যিদ কান িকছু থােক তাহেল বদা ও আর থাকেব না। সইজ  য অেনেক বেলন 
আইন াইন বলেছন জগেত ি র ব  বেল িকছু নই, আবার ামীজী বলেছন পু ষ হেলন সই ি র 
ব  যােঁক ক  কের সব িকছু গিতশীল, েটা তা পর র িবেরাধী কথা। এখােন কান পর র 
িবেরাধী কথাই হে  না। ামীজী িঠক সটাই বলেছন যটা আইন াইন বলেত চাইেছন। ামীজী ধু 
এক ধাপ এিগেয় বলেছন।   
 

 এই জায়গােত এেস একটা িবরাট িবতিকত দশেনর জ  িনে । এই য েটা িজিনেষর সদা 
পিরবতন হেয় চেলেছ, এটা িক িমথ া না সত ? বদা  এই পিরবতনটােক িমথ া বলেছ। আবার এটাই 
বৗ েদর কােছ একটা অ ূত ত । রাজেযােগর দশন যখন ণালীব  ভােব লখা হেয় দািঁড়েয় 
িগেয়িছল সই সময় বৗ  দশনও একটা ভােলা জায়গােত িতি ত হেয় িগেয়িছল। বৗ রা এটােকই 
বলেছন, একটা দীপ থেক যমন আেরকটা দীপ ালােনা হয়, যটােক আলা   বলা হয়, আলা   হল 
একটা ল  মশাল, আর সটােক যিদ খুব ত চ াকাের ঘারােত থােক তখন একটা আেলার বলয় 
তরী হয়, মেন হেব যন একটা গালাকার আেলা। আসেল আেলাটা তা গালাকার নয়, িক  এত ত 
ান পিরবতন হে  য মেন হেব একটাই গালাকার আেলা রেয়েছ। িঠক সই রকম মেনর মেধ  য 

িচ া বা বিৃ  তরী হে  এরও এত ত পিরবতন হে  মেন হেব একটাই ব । 
 

 িহ  দাশিনকরা, িবেশষ কের বদা  ও যােগর উভয় দাশিনকরা বৗ েদর বেলন – াঁ, 
তামরা পিরবতেনর কথা যা বলছ সত , িক  এই য পিরবতন হে  এই পিরবতন হওয়ার জ  একটা 
আধার দরকার। এই ত ও আবার অেনক িবতক সিৃ  কের। আইন াইেনর Theory of Relativity 
ত বলেছ space itself is not fixed. িক  আমরা দখিছ সব িকছুই space এর মেধ ই দািঁড়েয় 
আেছ। যা িকছু আেছ সব space এর মেধ ই রাখা আেছ। িক  আইন াইন তারঁ িথেয়ািরেত বলেছন 
space itself is not something permanent, space is not absolute and space is 
curved. Curved মােন সযূ যখােন আেছ সখােন space টা যন ওখােন একট ু বেঁক গেছ। আর 
যখােন ভারী িকছু নই সখােন space সমান আেছ। এটা িক সিত  এই রকম হয়? এই কথােত িক 
বাঝােত চাইেছ আমরা বলেত পারব না। এটা িক Mathamatical reality? Mathematical 

reality ত য ভােব মাণ করেছ এখােন এই রকম হে  না। সযূ হেণর সমেয় ন ে র আেলােক 
ফেটা ািফ কের িব ানীরা দখেলন ন ে র আেলা সেূযর কােছ এেস সিত ই বেঁক যাে । কন বেঁক 
যাে ? তখন এই িথেয়ািরত বলেছ space itself is curved, প াে েলর চােলর উপের যিদ ভাির িকছু 
ফেল দওয়া হয় তখন প াে েলর চােলর ি পল বা কাপড় নীেচর িদেক ঝেুল যােব, যার যমন ওজন 
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সখােন তমন ঝলুেব। এবাের প াে েলর এক া  থেক আেরক া  বরাবর একটা রখা টানেল যখােন 
ঝেুল গেছ সখােন এেস বেঁক যােব। এ ল াভািবক ভােবই আমােদর মেধ  অেনক সংশয় তরী কের 
দয়। তেব আমােদর মূল িবষয়টা জানা িনেয় কথা।  

 

এখােন এত ণ যা যা বলা হেয়েছ বৗ রা িণক িব ানবােদ তাই বলেছ – তারা বলেছ there 
is nothing called absolute, neither time is absolute, nor mind is absolute, nor 
space is absolute, its all are relative. িক  বদা ীরা এই ধরেণর কথা কখনই বলেব না। 
বদা ীরা এেদরেক বলব, ভাই তিুম যাই মাণ কের দাও না কন, আিম মানেত পারিছ না। যা িকছু িদেয়ই 
মাণ করা হাক না কন, গিণত, পদাথ, রসায়ণ যাই িদেয় মািণত কের দাও না কন আিম িব াস কির 

না। আমরা এইটাই িব াস কির – িনত  বেল একিট আেছ, সই িনেত র উপেরই এই অিনত তােক 
তীয়মান হে । তিুম য বলছ space is not absolute, আিমও তা মানিছ। তিুম যখন বলছ – 

time is not absolute, then we not only agree but we propose it. Neither time is 
absolute nor space is absolute, nothing is absolute. িক  আমরা জািন ও িব াস কির এই 
অিনেত র মেধ  এমন িকছু আেছ যটা িনত । সই িনত  ব িট িক –  চত । এই  চত েকই 
যাগ বলেছ পু ষ, বদা  বলেছ আ া। আরও সব থেক যটা মজার ব াপার তা হল, তিুম তামার 
এই যিু , বিু , িব ান িদেয় কানিদন এই চতে  পৗছঁােত পারেব না। িণক িব ানবাদ আর 
বদাে র মেধ  এই জায়গায় এেস সাম  একট ুপাথক  এেস যায়। িণক িব ানবাদ বলেব – এই য 
চতে র কথা বলা হে  এটাও একটা বােহর মত, িনর র এর পিরবতন হে । বদা  বলেছ াঁ 
িঠকই বলছ পিরবতন অনবরত হে  িক  তিুম য পিরবতনটা দখেছ সটা তামার মেন দখছ, 
আসেল চতে র কান পিরবতন হয় না।  
 

 ামীজী খুব র সহজ একিট উপমা িদেয় বদাে র এই ত িটেক একিদেক যৗি কতার 
িদক থেক যমন আরও দঢ়ৃ ভােব দাঁড় কিরেয় িদেয়েছন আবার অ  িদেক আমােদর বাঝার জ ও 
সহজ কের িদেয়েছন, ামীজী বলেছন – যমন ম ািজক ল ন হইেত আেলাক আিসয়া ি র ব খে র 
উপর িতফিলত হইয়া উহােত নানা বেণর িচ  উৎপ  কের, অথচ কান েপ উহােক মিলন বা রি ত 
কের না, িঠক সইভােবই এই সব সং ার ি র পু েষর উপর িতফিলত হইেতেছ মা । িসেনমা হেল 
পদার উপের একটার পর একটা িচ  পড়েছ তা পড়েছই। িসেনমােত দখিছ একটা গাড়ী ছুেট 
আেরকটা গািড়েক তাড়া কেরেছ, আসেল এই ছিব েলা েত কিটই ি র িচ । এই ি র িচ িলেক পর 
পর সািজেয় একটা িরেলর মেধ  ধের রাখা হেয়েছ, সই িরলেক যখন েজ েরর মেধ  ঢুিকেয় ঘারান 
হে  আর িরেলর মেধ  একটা আেলা ফলা হে  তখন সই আেলাটা িরেলর মেধ  িদেয় িগেয় পদার 
উপের পড়েছ আর আমরা দখিছ গািড় ছুেট যাে । এই মনটাও একটা িসেনমার পদার মত। ধ ন 
এই দওয়ালটা একটা পদা, একটা েজ র িদেয় িসেনমা চালান হে , আমরা িসেনমা দখিছ। িসেনমা 
দখেত দখেত একটা সময় আিম বললাম – অেনক হেয়েছ, আর নয়, আিম আর িসেনমা দখেত চাই 
না। িসেনমার েজ রটা ব  কের দওয়া হল। এখন িক দখব? দওয়ােল একটা ি র ছিব দখা 
যাে । তারপর আপিন বলেলন ওটাও ব  কের দাও, িরলটােক খুেল দাও। তখন দওয়ােল ধ ুআেলা 
থাকেব, এটাই হে   চতে র আেলা। 
 

 সাধনােতও িঠক একই িজিনষই হয়। আমােদর চােখর সামেন কৃিত অনবরত নাচ দিখেয় 
যাে । সাধক সাধনা আর  করল, সাধনা করেত করেত একটা সময় বলেছ এই নাচ ব  কর। যখন 
বলল এই জগৎ সংসােরর নাটক ব  কের দাও, তখন একটা ি র ফেটা াফ থেক যায়। এই ি র 
ফেটা াফটা িকেসর? যাঁরা ীরামকৃে র সাধনা করেছন তাঁেদর কােছ এটাই হেয় যােব ীরামকৃে র 
ি র িচ , যারা ীকৃে র সাধনা করেছন তােদর কােছ ওটাই ীকৃে র ি র িচ । এই একটাই ি র 
িচে  সাধক এখন আটেক আেছ। সব শেষ বলেছ – এটােকও ব  কের দাও। ব  , এই ছিবটাও 
সিরেয় নওয়া হল। এখন িক থাকেব? কবল মা  দওয়ালটা, সাধেকর িচ টাই পেড় রেয়েছ। আর 
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ওই েজ রটা কাথায় আেছ? এখন স অ  দওয়ােল ছিব ফলেত  কের দেব, এই দওয়ােল 
আর ছিব মারেব না। সইজ  যাগদশেন অন  পু েষর কথা বলা হয়। কত আ া আেছ? অসংখ  
আ া আেছ। বদাে র সােথ যােগর এই জায়গায় এেস পাথক  হেয় যায়। বদা  বলেছ – এক অখ  
চত ই আেছন। যাগ বলেছ – যত শরীর তত আ া, আর এই আ া িল হে  যন ছাট ছাট পদা, 
যােত কৃিত তার খলা দিখেয় যাে , পু ষ সই খলা দখেত থােক আর এই খলার সােথ িনেজেক 
একা  কের নয়। এই সেূ  এইটাই বলেছ, পু ষ পছেন আেছন বেলই মেনর বা িচে র বিৃ  িলেক 
সব সময় বাঝা যাে । 
 

 বৗ রা এখােন বলেব – য ছিব েলা একটার পর একটা যাে  এটাই সত , এটােক ব  কের 
িদেলই সব শষ, আর িকছু থাকেব না, সব শূ । িক  িহ  দশেন, িবেশষ কের বদা  বলেব – না, 
এই ছিব েলা যার ওপের হে  সই হেলন আ া বা পু ষ, যার পিরবতন হে  তার পছেন একটা 
অপিরবিতনীয় ব  আেছ, শূ  বেল িকছু নই। বৗ রা এই মত মানেব না, অব  ভগবান বু  িনেজ 
এই ত েক িনেয় িকছু বেলনিন, এই মতটা বৗ েদর মেধ  পরবিতকােল এেসেছ। 
 

মন দৃ  তাই মন য়ং কাশ নয় 
 এত িকছু বলার পর এবার পিরবতনশীল মন স ে  যা বলা হে  তােত িব ােনর মতেক 
খ ন কের এই ত েকই আরও দঢ়ৃ ভিূমেত দাড়ঁ কিরেয় দওয়া হে । বলেছন – ন তৎ াভাসং 
দৃ াৎ।।১৮।। চাবাকরা অথাৎ ভৗিতকবাদী বা িব ানীরা বেল মনই চত । িক  মনও একটা 
object। মনেক আমরা পযেব ণ করেত পারিছ, এক অপেরর মনেক জানেত পারেছ। সইজ  মন 
কখন ভাস হেত পাের না, মেনর কখন িনজ  জ ািত থাকেত পাের না, মন অে র জ ািতেত সব 
সময় আেলাকময় হেয় আেছ। িহ েদর এই ধারণাটা অত  পণূ। মন য আ া বা চত  নয় 
এটা িক কের বঝুেবা? বলেছন – anything which is an object that can never be self-
luminous. Self-luminous মােন য়ং কাশ। আমার ডান হাত িদেয় সব কাজ কের িদেত পারব, 
িনয়ার সব িকছুেক ডান হাত িদেয় ধের নব িক  ধু ডান হাতেকই ধরেত পারব না। িঠক তমিন 

এই চাখ িদেয় সবাইেক দখা যােব িক  িনেজর চাখেক কান িদন দখা যােব না। সইজ  বলা হয় 
কতা কখনই কম হয় না। িব াতারমেরকন   িবজানীয়াৎ, য িব াতা তােঁক ক জানেব? যখন বলিছ 
আমার মন আজ ভােলা নই, আমার মন আজেক ভােলা, তার মােন এখােন মন হেয় গল object, 
যই object হেয় গল তখন মন আর য়ং কাশ হেত পারেছ না। য য়ং কাশ হেব স কখনই object 
হেব না। মন আপনার ােনর িবষয়, মন যেহত ু ােনর িবষয় তখন মন কখনই কতা হেব না। 
সমািধবান পু ষ তারঁ মনেক অবজাভ করেত পােরন। য িজিনষেক আপিন অবজাভ করেছন সই 
িজিনষ কখন য়ং কাশ হেব না। যখন মন য়ং কাশ নয় তখন স চত ও নয়। কতা ও িবষয় এই 
েয়র  সম  ধেমই আেছ। সইজ  বলা হয় আ ান কখনই হয় না। আ ান মােন আ ােক 

জানা, তাহেল আ াও িবষয় হেয় গল। আ া সব সময় কতা, কতােক ক ণ জনা যােব না। সব 
িকছুর ান লাভ করেত পারব িক  আ ার ান কখনই হেব না। মন য আ া নয় এর পে  এটাই 
সব থেক জাড়ােলা যিু । 
 

 িব ানীরা এখন চত েক িনেয় নানান ধরেণর গেবষণা কের চেলেছ, িক  তারা যতই গেবষণা 
ক ক না কন, যেহত ু মনেকই চত  ধের িনেয় গেবষণার কাজ চািলেয় যাে , সইজ  তারা 
চত েক কান িদনই ধরেত পারেব না। যখনই তারা বুি র কথা বলেব তখন বিু েক চত  েপই 
বণনা করেব। ভারতীয় দশেন মেনর সােথ আ ার কান স কই নই।  মন হল চােঁদর মত – চােঁদর 
িনজ  কান আেলা নই, সেূযর আেলা চােঁদ িতফিলত হেয় পিৃথবীেত আসেছ। িক  আমরা মেন 
করিছ চাদঁ তার িনেজর আেলা িদেয় পিৃথবীেক আেলািকত করেছ। অ া  যত েহর আেলা সব সেূযর 
আেলা সখােন পেড় িতফিলত হে । মেনর ে ও এই একই িজিনষ হয়। আ া বা পু েষর 
চতে র আেলােত মনেকও মেন হে  চত ময়। 
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 থেম আলাদা করেত হেব জড়, মন ও চত েক। জড় পদাথ আেছ, সই জড় থেক সের 
এেলন মেনেত। তখন মনেক মেন হেব জীব । য িজিনষেক সজীব বেল মেন হেব তখনই বঝুেত হেব 
সই িজিনেষর মনও আেছ। জড় জেড়র উপরই কাজ করেব। তমিন মন মেনর উপের আর চত  
চতে র উপেরই কাজ করেব। এরা িক  এেক অপেরর সােথ িমেশ যােব না। একটা ব  সটা জীব  
না মৃত, যিদ জীব  হয় মন িক  তাৎ িণক জেন যায় য এরও একটা মন আেছ। একটা মা ষ যখন 
পেড় থােক আপিন তঃ ুত ভােব বেল িদেত পারেবন য এই লাকটা এখেনা মারা যায়িন িকংবা 
লাকটা মারা গেছ। দম দওয়া পুতলু নাচেছ আর তার পাশ িদেয় একটা পাকা হঁেট যাে  – এক 
নজর দেখই বেল দওয়া যােব য পাকাটা জীব  আর পতুলুটা একটা িনজীব খলনা মা । কারণ মন 
মনেক জােন। িঠক সই রকম চত  চত েক জােন। মন কখনই চত েক জানেত পারেব না। 
 

মন একই সােথ িট ব েক বঝুেত পাের না 
 মন য য়ং কাশ নয় এটােকই আরও দঢ়ৃ করার জ  বলেছন একসমেয় 
চাভয়ানবধারণ  ।।১৯।। মন যিদ য়ং কাশ হত তাহেল মন একই সে  িনেজেকও দখেত পারত 
আর ব েকও দখেত পারত। িক  মন তা পাের না, মন িনেজেকও দখেব আর ব েকও দখেব 
এভােব মন কখনই দখেত পারেব না। এর আেগ আমরা ব াখ া কেরিছ, একটা িচ া যখন শষ হেয় 
যায় তখন মন ওই িচ াটােক দখেত পায়। সমািধবান পু ষ যখন চতে  িতি ত হেয় যান তখন 
তারঁ িনেজরও বাধ থােক তার সােথ জগেতরও বাধ থােক। ঠা েরর ভাবমুেখ থাকাটা িঠক তাই। 
ভাবমুেখ ঠা র চতে র অব ােকও দখেছন আর জগতেকও দখেছন। ধ ুতাই না, িতিন আবার সব 
িকছুেক চত  দখেছন। মি ের মা কালীর পেূজা করার সময় কাশা িশ, চৗকাঠ সবই দখেছন 
চত ময়। িতিন কাশা িশেক চত  েপও দখেছন আবার কাশা িশ েপও দখেছন। ঠা েরর 
ব  ান আর ান েটা একই সে  হে । এেত এটাই িস  হে  য চত ই একমা  
আ েজ ািত স । মন যিদ আ েজ ািত স  হত তাহেল আমরাও এই েটা িজিনষ একই সে  
দখতাম, িনেজর মনেকও পযেব ণ করেত পারতাম সােথ সােথ ব েকও পযেব ণ করেত পারতাম। 
যিদ বেলন মন ব েক দখেছ আর এই মেনর পছেন আেরকটা মন আেছ স এই দখাটা অবজাভ 
করেছ, এই ব াপারটাও কখন হেব না। িনউওেরালিজেত এর উপর খুব মজার বণনা আেছ। আমরা 
একটা িজিনষেক িকভােব জানিছ? এরা বলেছ, একটা মন আেছ য এই মনেকও দখেছ আর 
object কও দখেছ। এভােব কখন হেত পাের না, এরকম হেল তা সই মনেক অবজাভ করার জ  
আেরকটা মন চেল আসেব, মােন মেনর পছেন মন, সই মেনর পছেন আেরকটা মন, এভােব অন  
মন চলেতই থাকেব। ব াপারটা অত জিটল নয়, মন আেছ আর ব  আেছ, মন ব েক দখেছ, ওখােনই 
সব ঝােমলা চেুক গল। মন আর ব র পছেন ক আেছন? সি দান , িতিন পু ষ। 
 

েটা মন থাকেল িৃত স ট হত 
 কান কারেণ যিদ বেলন েটা মন আেছ, একটা মন এই জগতেক দখেছ আর আেরকটা মন 
এই মনেকও দখেছ আর ব েকও দখেছ। তখন বলেছন িচ া রদৃ ে  বিু  বেু রিত স ঃ 
িৃতস র ।।২০।। এই রকম হেল তা িৃতস র হেয় যােব। িৃতস র মােন িৃত েলা িমেল 

যােব। মন থাকা মােন তােত িৃতও আেছ। আপিন যিদ িব ান মেত বেলন মন হল য়ং কাশ, মনই 
চত , তখন িবরাট বড় সম া হেয় যােব। যিদ মন চত  হয় তাহেল মন িনেজেকও জানেব আর 

object ক অথাৎ ব েকও জানেব। তখন আপিন বলেবন আেরকিট মন আেছ য িনেজেকও দখেত 
পায় আর ব েকও দখেত পায়। ধরলাম েটা মন হেয় গল। এবার মেনর একটা মূল বিশ  হল 
মেন িৃত থাকেত হেব। তাহেল পছেন য মন আেছ তার িকছু ধরেণর িৃত থাকেব আর সামেন য 
মন তারও আবার অ  ধরেণর িৃত থাকেব। এবার এর িৃতর সে  ওর িৃতর সংঘাত লেগ যােব। 
িৃতেত িৃতেত যিদ সংঘাত লেগ যায় তাহেল তা িবরাট ঝােমলা  হেয় যােব।  
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িকছু িদন আেগ একজন নামকরা বড় পি েতর মাথায় িক কের ঢুেক িগেয়িছল য ইেল ন হল 
চতন। িক  কা র ধারণােতই আসেছ না, ইেল ন িক কের চতন হেত পাের! শাে র কাথাও এর 
সমথেন কান কথার উে খ নই। ইেল ন যিদ চতন হয় তাহেল সব িকছুই চতন, তার মােন আমার 
হাতটাও চতন। আমার হাত যিদ চতন হয় তাহেল এই জেলর াশটাও চতন, ােশর জলটাও চতন 
পদাথ। আমার জলেত া পেয়েছ, আিম এখন জল খাবার জ  াশটােক ধরেত যাি , জল এখন 
িনেজেক বাচঁােত চাইেব। জল চতন তাই স জােন আমার হাত এিগেয় আসেছ। সই পি ত বলেতন 
ইেল ন একটা conscious decision িনেয় উপের চেল যায়। িবিচ  ধরেণর িচ া ভাবনা। তখন এই 
াশটা লাফ মাের। হাতটা চতন, ফেল হাত বঝুেত পারেছ য াশ জেন গেছ য আিম জেন গিছ 
য াশটা লাফােব। সইজ  হাতটাও লাফ মাের। াশও জেন গেছ হাত লাফ মারেব, সইজ  াশ 
নীেচর িদেক নেম আেস। াশ য নীেচর িদেক নেম আসেছ সটা আবার হাত জেন গেছ য আিম 
উপর থেক নীেচ যােবা, আবার এটাও জােন য াশ জেন গেছ ও এবার নীেচর থেক উপের 
আসেব। ফেল শষ পয  হাত াশেক ধরেত পারেছ। সাধরুা এর নামই িদেয়িছেলন jumping plate 
theory। খাবার সময় ট অনবরত লাফাে  আর উঠেছ আর আমার হাতও তার সে  মাগত 
লাফাে  আর নামেছ। আর তার সে  আমার শরীরও জােন আমার হাত লাফােব, সইজ  আমার 
শরীরটাও লাফাে । এবার আিম য লািফেয় উপের যােবা তখন আবার ছােদর সম া হেয় যােব, তাই 
ছাদটাও লাফাে । িক  যত েণ ও িঠক করেছ াশ আর ট নীেচ আসেব তত েণ ছাদটাও নীেচ 
চেল আসেব। আমরা এই ি িত কন দখিছ? কারণ সবাই সবাইেক জানেছ, আর অনবরত সব িকছু 
লািফেয় যাে । তৃস েরও িঠক এই ধরেণর উ ট পিরি িতই সিৃ  হেব। সইজ  যাগ বেল িদে  
এই সব আলত ুফালত ুকথা ফেল দাও। পির ার েটা িজিনষ আেছ  - ব  আেছ আর মন আেছ, 
আর েটাই পিরবতনশীল। কারণ েটাই কৃিতর এলাকার বািস া। িক  সব িকছুর পছেন  
চত  আেছন, িতিন এেকবাের শা িশ । তারঁ সামেনই এই দৃ েলা পা াে । িতিন ি র বেল িতিন 
সবটাই জানেত পােরন। িসেনমা হেল িসেনমার পদা যিদ অনবরত নড়েত থােক, আর িসেনমার 
েজ রও যিদ নড়েত থােক তাহেল িসেনমার িকছুই দখা যােব না। এ েলা উপমা, িক  যারঁা 

সমািধবান পু ষ তারঁা পেুরা ব াপারটােক এই ভােবই দেখন।   
 

পু ষই য়ংেজ ািত, িতিবি ত জ ািতেতই মনেক ানময় বাধ হয় 
 পেরর সেূ  বলেছন িচেতর িতসং মায়া দাকারাপে ৗ বিু সে দন  ।।২১।। বিু র 
পছেন িযিন পু ষ আেছন িতিনই িঠক িঠক আ েজ ািত ান, িতিনই য়ংেজ ািত। এই পু েষর বিশ  
িক? অ িতসং ম, তারঁ প কখনই পা ায় না। যত ণ কউ ধ ােনর গভীের সই পু ষেক ত  
না করেছন তত ণ সই আ ােক, যােঁক যাগশাে  পু ষ বলা হে , বিু  িদেয় তােঁক িবচার করা 
যােব না। এই জায়গােত এেস িব ান আর ধেমর মেধ  িবেরাধ লেগ যায়। িব ান বলেব ‘আিম 
যত ণ কান objective reality না দখেত পাই তত ণ আিম তােক িক কের মানেবা’! আধ াি ক 
পু ষরা বলেবন ‘আের ভাই! আিম তা এটােক সরাসির সংেবদন করিছ। পু ষ তা কখন বিু র 
object হেত পাের না’। চাকর কী কের মািলক হেত যােব! মািলক চাকরেক জানেত পাের, চাকর 
কখন মািলকেক আেদশ করেত পাের না। এখােন পেুরাপিুর মািলক আর চাকর, সব  সবেকর স ক। 
মন যখন পু েষর কােছ আেস তখন পু েষর জ ািতেত মন জ ািত ান হেয় যায়। জ ািত ান হেয় 
যাওয়ার ফেল মন মেন করেত  কের এটা আমারই জ ািত। মন তখন সই আ া বা পু েষর মত 
আচরণ করেত  কের। ামীজী বলেছন, যত ণ বিু র পছেন পু েষর জ ািত রেয়েছ তত ণ বিু  
মেন কের আিমই সই পু ষ। চতনা যার মেধ  আসেব তারই মেন হেব আিমই সই পু ষ। াশ েম 
যখন মা ার থােক না তখন কান ছা  মা ােরর চয়াের বেস মেন করেত থােক আিমই মা ার। 
এখােনও কতকটা এই ধরেণরই হয়। অথবা এই রকমও হয়, কাউেক িকছু মতা িদেয় দওয়া হেয়েছ, 
এবার অেনক িদন সই মতা ব বহার করেত করেত এক সময় মেন করেত  কের দয় য 
মতাটা আমার িনজ । বিু  আর চতে র ব াপারটাও এত দীঘ িদন চলেছ য বিু  মেন কের 
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আিমই চতে র মািলক। আসেল এই জ ািত পু েষর, বিু  ছাড়া পু েষর সব থেক কােছ আর কউ 
যেত পাের না। বিু  পু েষর কােছ চেল যাওয়ার ফেল স বশী আেলািকত হেয় যায়, আেলািকত হেয় 
যাওয়ার ফেল বিু  মেন কের আিমই সব িকছু। 
 

 বিু  দৃ  ও া েটােকই আলাদা বঝুেত পাের 
বিু  য চত বান স া নয়, বিু র সে  চতে র এই তফাৎটা কাথায় ধের পেড়? তার 

উ র এই সেূ  দওয়া হে  -ৃদেৃ াপর ং িচ ং সবাথ  ।।২২।। যখন বিু  এেকবাের  
হেয় যায় তখন েটােকই আলাদা কের পির ার অ ভব করেত পারা যায় – এটা দৃ  জগৎ আর ইিন 

া, া আর দেৃ র মেধ  তফাৎ তখনই বাঝা যায়। তখন বিু র কােছ সবটাই পির ার হেয় যায়, 
তার আেগ পয  কান িকছুই পির ার হেব না। এই উপমা অেনকবার নওয়া হেয়েছ – একটা 
মামবািত লেছ, তার সামেন একটা কাচঁ রেখ দওয়া হেয়েছ। মােমর আেলােত ওই কাচঁও 
আেলািকত হেয় গল। িক  কােঁচর মুখটা জগেতর িদেক ফরান রেয়েছ। বিু ও জিড়েয় আেছ এই 
জগেতর সব িকছুর সােথ। এই অব ায় বিু র েটা িজিনষ মেন হয়, থমতঃ স মেন কের আিম 
সবশি মান, কারণ তার মেধ  চতনা আেছ। ি তীয়তঃ তার মেন হয় এই জগৎ আমার। আিম যখন 
কাউেক ভােলাবাসিছ তখন মেন হয় স আমার। কন মেন হয় স আমার? বিু র জ  মেন হয়। েটা 
ব  কখনই এক হয় না, এক হেব একমা  সই চত েত িগেয়। িক  বিু র য চত  সই চত  
ধার করা চত , সইজ  স মেন করেছ আিম চত বান। এর জ  কান মাণ লােগ না। আমরা 
কখনই মেন কির না য আিম চত বান নই, সব সময় সবাই মেন করেছ আিম চত বান। আমরা 
য ‘আিম’ ‘আিম’ বলিছ, এই ‘আিম’ বলেত আমরা কােক বাঝাি ? আমার আপনার শরীর মেনর য 
সংঘাত এটােকই ‘আিম’ মেন করিছ। খুবই সাধারণ ব াপার, এর জ  যাগশাে র কান সূ  জানার 
দরকার নই। প  ের যখন থােক তখন প ও মেন কের আমার শরীর ছাড়া িকছু নই। শা  অধ য়ন, 
জপ-ধ ান, সাধসু  করেত করেত শরীর বাধটা আে  আে  কাটেত থােক। তখনও িক  মেন কের 
শরীর আর মেনর য সংঘাত এটাই আিম। দহ আর মন এই েটােক িমিলেয় একটা বিু  তরী হয়, 
এটােকই বলেছ দহা বিু । এই দহা বিু েকই মেন করিছ ‘আিম’। তখন স িকছু িজিনষেক বশী 
িকছু িজিনষেক কম ভােলাবােস। এরপর আরও যখন সাধনা করেছ, সাধনা করেত করেত িনেজেক সব 
িকছু থেক িটেয় িনেত  কের। সব িকছু থেক িনেজেক িটেয় নওয়া হেয় গেল বিু  এেকবাের 
পির ার হেয় যায়। বিু েত আর কান রঙ নই, অথাৎ বিু েত জগেতর আর কান ছাপ পড়েছ না। 

 

ীরামকৃ  যখন সাধনা করিছেলন তখন িতিন জগতেক ছায়ার মত দখেতন। লীলা সে  
বণনা আেছ, ঠা র বলেছন ‘ সই সময় দি েণ েরর লাকজনেক আমার ছায়ার মত মেন হত’। 
উপিনষেদও এর র বণনা করা হেয়েছ, সখােন বলেছন আ ান আেলার মত আর জগতেক 
ছায়ার মত দখায়। আসেল যখন আ ােনর আেলা ুিটত হয় তখন সই আেলােত জগতেক ছায়ার 
মতই মেন হয়। এখন আমােদর সবারই উে া বাধ হে , জগতেক আেলািকত আর পরমা  ব েক 
ছায়ার মত মেন হে । এইভােব ােনর একটা অব ায় যাগী পির ার েটা ব েকই দখেত পান। 
আমরা যা িকছু জানিছ, বঝুিছ সবই বিু  িদেয়ই জানিছ, সই বিু েত এখন একমা  পরমা ার  
চতে র আেলা এেস পড়েছ, অ  িদেক জগেতর কান িকছুর আেলা বিু েত পড়েছ না। তখন বিু  
দখেছ ‘আের তাই তা! এই আেলােতা সই পরমা ার, সই পু েষর আেলা’। এই অব ায় তখনও 
তারঁ জগেতর বাধ থাকেছ, জগত তা কাথাও চেল যায়িন। তখন িতিন একই সােথ েটােকই দখেত 
পান। এইিদেক িতিন দখেছন জগৎ আর অ  িদেক দখেছন পু ষেক, এক সে  েটােকই বাধ 
করেত পােরন। ঠা েরর জীবেনও িঠক এই অব ার বণনা পাওয়া যায়। সাধনার পের মা বলেছন ‘তইু 
ভাবমুেখ থাক’। ভাবমুেখ থাকা মােন, একিদেক এই বাধ আেছ ‘আিম সই  আ া’, অ  িদেক 
জগেতর বাধটাও আেছ। িক  এই জগৎ তােঁক আর লু  করেত পারেব না। সচরাচর দখা যায়, 
একটা সময় হয়ত িতিন পেুরাপিুর জগেতর বােধ অব ান করেছন নয়েতা পরমাথ বােধ অব ান 
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করেছন। হয় িতিন সমািধর অব ায় লীন হেয় আেছন, আর তা নাহেল জগেতর বাধ িনেয় সবার মােঝ 
িবচরণ করেছন। ঠা েরর এটা এক িবেশষ অব া, যখােন িতিন েটােকই দখেত পারেতন। েটার 
মেধ  িতিন বাচ খলেতন। এই সেূ  পত িল িঠক এই কথাই বলেছন, ৃ-দেৃ াপর ং িচ ং সবাথ  , 
ওই অব ায় গেল মন সব িকছু বঝুেত পাের। এর আেগ নানা রকেমর যত সংশয় িচে র মেধ  িছল, 
সব সংশেয়র এখােন এেস অবসান হেয় সব কার ান লােভর শি  এেস যায়। 
 

পু েষর জ ই মন কাজ কের 
এরপের বলেছন তদসংেখ য়বাসনািভি মিপ পরাথং সংহত কাির াৎ।।২৩।। 

আমােদর মন আসেল িক, মন িকভােব গিঠত, মেনর বা িবকতা িক, এ েলােক পর পর কেয়কিট সেূ  
ব াখ া কের যাে ন। থেম বৗ েদর িণক িব ানবাদেক নাকচ কেরেছন, তারপর বলেছন যিদ কউ 
মেন কের এই মেনর পছেন আেরকিট মন আেছ, সই মেনর পছেন আেরকিট মন আেছ, তাহেল 
িৃত স ট হেয় যােব। সইজ  কখনই বলা যােব না য, এই মেনর পছেন আেরকিট মন আেছ, মন 

একটাই। তারপের বলেছন মনেক  কের িনেল েটােকই, একিদেক পু ষ অ  িদেক কৃিত প 
জগৎেক এক সে  দখেত পারা যায়। এসব বেল তইশ ন র সেূ  নানা রকম যিু র মেধ  একটা 
যিু  িদে ন। বড় বড় পি তরাই এই সব যিু তক িনেয় চেলন। িক  িজিনষটা আমােদর সবারই জানা 
দরকার। িবিভ  রকেমর বাসনা িদেয় আমােদর এই মন তরী। ধ ুিক বাসনা! কত রকেমর আেবগ, 
শাক, ঃখ, আন , মান-অিভমান কত িকছু িদেয় মন তরী। বলেছন, জগেত দখা যায় যখনই কান 
ব  েটা িজিনেষর িম েণর ফেল উ ব হয় তখন ওই ব র উপেযােগর জ  একটা ততৃীয় ব র 
দরকার। েটা িজিনষেক মলােনা হেলই ততৃীয় একটা িজিনেষর দরকার হেব। তার মােন, যখােনই 
েটা িজিনষ িম ণ হেব সই িজিনষটার তা আর থাকেব না, িজিনষটা এখন অ  হেয় গল। েটা 

িজিনেষর মলােনার পছেনও এর একটা উপেযািগতা থােক। আসেল বলেত চাইেছন, য িজিনষ যত 
মৗিলক হেব সই িজিনষটাই তত  হেব। কেয়কজন পা াত  দাশিনক দিখেয়েছন, য কান জিটল 
িজিনষেক সরল িদেয় ব াখ া করা হয়। সরলটাই সব সময় আসল, জিটল মােনই নকল। যিদ বলা হয় 
ই িক? ইেক ব াখ  করেত গেল বলা হেব এক যাগ এক। এক হেয় গল সরল, এেকর নীেচ িকছু 

যােব না। যাগ িজিনষটাও সরল। যিদ িজে স করা হয় যাগ িক? তখন বলেব েটা িজিনষেক যখন 
মলােনা হয়। যখন য কান িজিনেষর এেকবাের নীেচ পৗেঁছ যােব, এরপর আর ওই িজিনষটােক 
ব াখ া করা যােব না। কারণ য কান ব াখ ার জ  দরকার য িজিনষটােক ব াখ া করা হেব তার 
থেক আরও সরল িজিনেষর। যমন ই সংখ ািট জিটল িজিনষ, ইেক ব াখ া করার জ  দরকার এক 
যু  এক। এক সংখ া ক আর ব াখ া করা যায় না। য েলােক ব াখ া করা যায় না, স েলােক বেল 
concept. এবার এটােকই যিদ আ ােত িনেয় যাওয়া হয়, তখন বলেব আ ার সাহােয  বািক সব 
িকছুেক ব াখ া করা হয়। কারণ আ াই একমা  সব থেক মৗিলক ব । তাই আ ােক কান িদন 
ব াখ া করা যােব না। ঈ রও একই িজিনষ। ঈ েরর সাহােয  বািক সব িকছুেক ব াখ া কের দওয়া 
যােব। বািক সব িকছুই জিটল, ঈ র হেলন সব থেক সহজ সরল। সইজ  কউ যিদ বেল ঈ র িক 
আমােক বিুঝেয় িদন? এই ে র কখন কান অথই হয় না। যিদ কউ িজে স কের কলকাতার উ ের 
িক আেছ? তার উ ের বলেব উ রব  আেছ। উ রবে র উ ের িক আেছ? িহমালয় আেছ। এইভােব 
আরও উ ের িক আেছ জানেত চাওয়া হয়, উ র িদেত িদেত একটা সময় নথ পােল চেল যােব। নথ 
পােলর উ ের িক আেছ, এই  আর করা যায় না। জগেতর কান িজিনষেক বণনা করার সময় সই 
িজিনেষর থেক সরল িজিনষেক reference point কের সই িজিনেষর সব িকছু বণনা করা হয়। 
এবার reference point কই যিদ কউ ব াখ া করেত বেল, তখন সটার আর ব াখ া করা যােব না। 
সইজ   করার জ ও একটা িত দরকার, িত ছাড়া  হয় না।  

 

এই য মন, এই মন নানা রকম িজিনষ িদেয় তরী, তার মােন অ  কান িজিনেষর জ ই 
এই মন তরী হেয়েছ। অ  িজিনষটা কী? কার জ  মন তরী হেয়েছ? সই িজিনষটাই পু ষ, 
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পু েষর জ ই মন তরী হেয়েছ।  তার মােন মন পু েষর িনেজর স া নয়। মন যিদ পু েষর িনেজর 
স া হত তাহেল মনেক আর ব াখ া করার িকছু থাকেব না। মন পু েষর স া হেল, মন তখন ত  
হেয় যােব। িক  মেনর কান ত  নই। িক  মন কখন এক রকম থােক না, এখন মন এক রকম, 
পেরই অ  রকম হেয় যাে । মেনর য অনবরত পিরবতন হয়, মেনর পিরবতনশীলতাই বেল িদে  
য মন কান বা িবক স া নয়। এই কেয়কিট সেূ  মন বা বিু েক িনেয় আেলাচনা করা হল। মূল 
ব ব  হল বিু  শষ কথা নয়। এই ব ব েক দাড়ঁ করাবার জ  যাগশা  অেনক রকম যিু তক 
িদে । তার মেধ  একিট পণূ যিু  হল, যখন কউ ধ ােনর গভীের সমািধর অব ায় চেল যান 
তখন িতিন পির ার দখেত পান একিদেক রেয়েছ পু ষ আর অ  িদেক রেয়েছ কৃিত। িতিন িনেজও 
কৃিতর অ , তাঁর বিু ও কৃিতর অ  িক  িতিন েটােকই দখেত পান। কারণ সমািধর অব ায় 

জগৎেক য িকছু েণর জ  ছেড় িদেয়িছেলন, সইজ  সমািধ থেক বিু ত হওয়ার পেরও তারঁ মেধ  
পু েষর স া ভাসমান হেয় থাকেছ। তখন িতিন দখেত পান আিম কৃিতর থেক আলাদা হেয় গিছ। 
এটা অেনকটা এই রকম – আপিন দমদম এয়ারেপাট থেক েন কের যাে ন। ন আকােশ ওঠার 
পর আপিন দখেছন নীেচ কলকাতা শহর, তখন আপনার মেন হেব আিম আলাদা কলকাতা শহরটা 
আলাদা। এখােন খুব উ দশন িনেয় আেলাচনা করা হে , সাধারণ মেনর পে  এ েলা ধারণা করা 
অত  কিঠন। আমরা মূলতঃ এখােন ষড়দশেনর েটা দশন, সাংখ  আর যাগদশন একই সে  েটার 
মধ  িদেয় চেলিছ। যাগদশেনর মেধ  িকছু ছাট ছাট িজিনষ বাদ িদেল সাংখ দশেনর মাটামুিট 
পেুরাটাই এখােন এেস যায়।         
 

যাগী যখন জানেত পােরন পু ষ মন নন 

 মন বা বিু েক যাগ কীভােব দেখ এবং একটা পর একটা যিু  িদেয় আেগর কেয়কিট সেূ  
পত িল বাঝােত চেয়েছন মনেক কন িনকৃ তম বলা হে । এখন বলেছন – িবেশষদিশন 
আ ভাব-ভাবনা-িবিনবিৃ ঃ।।২৪।। এই সূ িট িহ  ধেমর ঐিতে েক সামেন িনেয় আসেছ। এত 
আেলাচনা কের মূল কথােত এেস বলেছন – যখন িবচার করেত  করেব তখন পু ষ য মন নন 
সটা আে  আে  পির ার হেত থাকেব। সব পির ার হেয় যাওয়ার পর তখন স পু েষর সা াৎ 
কের। এরঁাই হেলন িবেশষদিশন, িবেশষদিশ। তারঁা দেখন আ ভাব-ভাবনা-িবিনবৃ ঃ। তার মােন, 
বিু র মেধ  য আ  ভাবনা, অথাৎ ওই অব ায় িগেয় আমার মনটাই আ া এই বাধটার িনবিৃ  হেয় 
যায়। তখন স পির ার দখেত পায় পু েষর আেলােতই সব িকছু আেলািকত। তখন স বঝুেত পাের 
– ওের বাবা! আিম এত ণ যটােক আিম মেন করিছলাম, সটা আসল আিম নয়, সই আিমর পছেন 
একটা আলাদা শি  আেছ। ঠা র এর খুব র উপমা িদে ন – উ েনর উপর হািড়েত জল ফটুেছ, 
তােত আলু, পটল লাফাে , আলু-পটল মেন করেছ আিম লাফাি । আলু-পটেলর বিু  যিদ কান 
রকেম জা ত হেয় যায় তখন মেন করেব জল গরম হেয়েছ বেল আমরা লাফাি । এবার আলু-পটলেক 
যিদ হািড়র বাইের িনেয় আসা হয় তখন দখেছ – আের! আের! নীেচ তা আ ন রেয়েছ, আ েনর 
জ ই এত ণ লাফালািফ হি ল। হািড়টা হল মন (cosmic mind), সখােন ইি য়, ব  সব টগবগ 
কের লাফাে । এই লাফালািফটা মন িদেয় পিরচািলত হে । এবার কান রকেম যিদ মেনর বাইের 
চেল আসেত পাের তখন দখেব নীেচর আ নই মনেক শি  িদেয় যাে ।  

 

এখন সব িকছু জেন িনেল িক আর হেব! তােত িকছুই হেব না। আমরা সবাই এই জগেত যা 
িকছু কের বড়াি , আমরা ভাবিছ আিম করিছ। আমরা িকছুই করিছ না, আমােদর বিু  আমােদর িদেয় 
সব করাে । আর যিদ কউ িনেজেক বিু র পাের িনেয় যেত পােরন, তখন িতিন বলেবন চত  
স াই আমােক িদেয় সব করাে । চত  স া মােনই ভগবান, তাই যা িকছু করার ভগবানই 
করাে ন, ভগবান ছাড়া িকছু হয় না। যত ণ চত  স ার সে  এক না হে  তত ণ মেন করেব 
সব বিু  করেছ। আমার সব সময় আ ভাব রেয়েছ, বিু েকই আমার ‘আিম’ বেল মেন করিছ, 
সইজ  বিল ‘আিম করিছ’। িক  যারঁা িবেশষদিশ তারঁা সব িকছু বঝুেত পােরন বেল বিু র মেধ  য 
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আ ভাব আেছ, এই আ ভাব থেক তারঁা বিরেয় আেসন। স াসীরা বলেছন ‘আিমই স পণূ ’। 
আিম সই আ া, আিম পূণ  এটাই স াসীেদর ে  সাধনা। স াসীেদর মে ই এই ভােব সাধনার 
কথা বলা আেছ। গৃহ েদর সাধনা আলাদা। স াসীেদর একটাই মৗিলক সাধনা ‘আিম সই পূণ ’। 
স াসী যিদ মেন কেরন ‘আিম পণূ ’, তাহেল এটাও তােঁক মেন চলেত হেব য পেুরা সিৃ  তারঁ 
থেকই বিরেয়েছ – ম ঃ সবং বতেত। তাহেল জগেত যা িকছু গালমাল হে  তার জ  স াসীও 
দায়ী। আি কােত জন লাক মারামাির কের একজন আেরকজনেক খুন কেরেছ। এরাও তা স াসীর 
থেকই জ  িনেয়েছ। একজন আেরকজনেক খুন করেছ এর জ  ক দায়ী? স াসীই দায়ী। স াসীর 
জীবেনর উে  এটাই, সব িকছুর দায় স িনেজর কােঁধ িনেয় নেব, কারণ তারঁ থেকই সব িকছুর 
সিৃ  হেয়েছ। অেনেক মেন কেরন এটা তে র িদক থেক মেন চলেত হয়, আচরেণর সময় সব সময় 
পালন করা স ব নয়। িক  মহা া গা ীজীেতা িনেজর জীবেন এটাই বা েব কের দখােলন। গা ীজী 
বেল িদেলন অ ৃ তার জ  আিমই দায়ী, এরজ  আিম তপ া করব। যার জ  িতিন আমরণ 
অনশেন বেস গেলন। অহং াি  এই ভাব আমােদর সব সময় থােক না, কা রই থােক না, 
ঠা েররও থাকেতা না। িক  এটাই বডার লাইন, একট ু এিদক ওিদক হয় গেল িতিন সে  সে  
িনেজর অব ায় চেল যেতন। য এই ভাব ধের রাখেত পারেছ না, স বলকু ‘আিম পারিছ না, এই 
জায়গােত আিম আেপাশ কের নওয়ার জ  ত আিছ’, িক  তাই বেল আদশেক কখনই নীেচ করা 
যােব না। সাধনার জগেত সবাই এেগােত পাের না, তার ধান কারণ এটাই। আমরা এখন এক রকম 
বলিছ অ  সময় অ  রকম বলিছ, ভাবেছ এক রকম, কােজ করেছ অ  রকম। এভােব কখন 
আধ াি ক জীবন চেল না। এ েলা কান পুঁিথগত ত কথা নয়, এটাই বা ব। সই চত  স া আেছন 
বেলই সব িকছু চলেছ, িতিন না থাকেল িকছুই িকছু নয়। বিু র সে  আমােদর আ ভাব হেয় আেছ, 
সইজ  আমরা যা করিছ মেন করিছ আিম করিছ, বিু েত আমােদর আ ভাব থাকার জ ই আমরা 
এেক শ , এেক িম  বেল মেন করিছ। বিু  থেক সের িগেয় এই আ ভাবই যখন আ ার সে  হেয় 
যােব তখন পেুরাটাই আবার পাে  যােব। আ ার সােথ আ ভাব এমিন এমিন হেয় যােব না, এর জ  
চ  সাধনা করেত হেব, িদনরাত মনন, িচ ন কের যেত হেব।  

 

আধ াি ক জীবন বাকা মুখেদর জ  নয়। যারঁা খুব উ  আধ াি ক স  পু ষ, তােঁদর 
বিু  খুব খর হয়, কান িজিনষ একবার দেখই বা েনই চ   কের ধারণা কের নন। কথামৃেত, 
ঠা েরর কথাবাতা িলেত িক খর ও তী  বিু র ছাপ, অথচ এই মা ষিটর পিৃথবীর কান লু, 
কেলজ বা িব িবদ ালেয়র িড ী নই। ামীজীরও আহামির িকছু িড ী িছল না, িক  সারা জগৎ তারঁ 
মধা, বিু  ও পাি েত র সামেন ি ত। লাট ুমহারাজেক ঠা র ‘ক’ শখােত িগেয় হাল ছেড় িদেলন, 
িক  মূল িজিনষ হল সাধনা, সাধনা য কান পযােয় যেত পাের লাট ুমহারােজর সাধনার ইিতহাস না 
জানেল বাঝা যােব না। িতিন সই সাধনাটা দিখেয় িদেলন আর ওই সাধনা কের কের লাট ুমহারােজর 
বিু  কী তী  হেয় িগেয়িছল! আধ াি ক জীবেনর এটাই অ তম একিট মৗিলক শত, সাধেকর মন ও 
বিু  খুব তী  হেত হেব। এই কথা েলা এই জ ই বলা হল য এখন য ত িলেক িনেয় আসা হে  
এ েলা বাঝার জ  চাই তী  ও খর বিু  আর তী  সাধনা। 
 

 মন হল জড়, আর এর সােথ পু ষ িমেশ এক হেয় আেছ, তাই এখন এেকও কাটঁা ছড়া 
করেত হেব। মনেক কাটঁা ছড়া করেত গেল মেনর সাহায  িনেয়ই করেত হেব। মন িদেয়ই মনেক 
সংে ষণ িবে ষণ করেত হেব, মােন িবেবক িবচারশীল মন িদেয়। িবেবক িবচারশীল মন িদেয়ই মন 
আর পু ষেক আলাদা করেত স ম হেব। এই সূ িট একিট অত  পণূ সূ । যত ণ পয  কউ 
মন ও পু ষেক আলাদা না করেত পারেছ তত ণ তার জ  আধ াি কতার কান কথাই নই। 
আমােদর সম া হল, আমরা যতই ান লাভ, িবদ া লাভ কির না কন, বিু র এলাকা থেক আমরা 
িকছুেতই বিরেয় আসেত পাির না। বিু র এলাকা থেক বিরেয় আসা মােন কৃিতর এলাকােক পার 
কের যাওয়া। যাগী িঠক বুেঝ যান – ওের বা  ! এসবই তা মেনর সা াজ , এই সা াজ  ছেড় 
আমােক বিরেয় আসেত হেব, মেনর রােজ র বাইের পু ষ। যাগী কৃিতর এলাকার সব িকছুেক 
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পির ার ধের ফেলন, আর এটােক ধরার জ  চাই তী  িবচারশীল মন ও চ  ুরধার বিু । একটা 
সময় আসেব যখন জগেতর সব িকছুেক কেট বিরেয় আসেত হেব, তা নাহেল ওর ভতের য আরও 
সূ তম থেক সূ তর িজিনষ আেছ ওটােক ধরা যােব না।  
 

এই য আমােদর বলা হয় ধম-অধেমর পার, পাপ-পেূণ র পার, পার মােন কাথায়? এটাই 
িঠক িঠক আ ার ধম। আর যখন মেনর ধেম আেস, তখন পাপ-পণূ  আেছ, ধম-অধম আেছ। তাই 
আমােদর আ ােক মন থেক আলাদা কের মেনর এবং ধম-অধম, পাপ-পেূণ র পাের যেত হেব। অথচ 
মেন য এত িবিচ  িবিচ  খলা চলেছ পু ষ আেছন বেলই মেনর এত খলা, পু ষ যিদ না থােকন 
তখন মেনর িকছু করার মতাই থােক না। 
 
 

তখনই যাগী কবেল র পবূাব া লাভ কের 
 এরপর যখন তারঁ বাধ হেয় গল য, আিম বিু র সে  আ ভাব কের রেখিছ, এই আিমটা 
আিম নই। এটােকই পেরর এই সেূ  টেন িনেয় বলেছন – তদা িবেবকিন ং কবল া  ভাবং 
িচ  ।।২৫।। িচ  বা মন যখন িবেবক বণ হেয় যায় তখনই কবেল র পবূাব া লাভ হয়। সাধক 
যখন তাি ক ভােব বেুঝ গল য আমার মন আর পু ষ আলাদা, এবার স যখন অদম  ভােব একমা  
এটার উপের জার িদেয় সব শি , একা তােক সংহত কের এেত লািগেয় িদল তখন মন আর 
পু েষর মেধ  য এতিদেনর কংি েটর ব ন হেয় আেছ সই ব েন িচড় ধের েটা ভােগ আলাদা হেয় 
যােব। তখন পির ার েটােক আলাদা দখেত পারেব লজ যটা জুেড় িছল সটা কেট গল।  
 

ব াপারটা বাঝােনার জ  আমরা ধের িনি  মন আেছ, মেনর পছেন আেছ চত  স া আর 
মেনর সামেন আেছ জগৎ। চতে র স ার আেলা মেনর উপর পড়েছ বেল মন আেলািকত হে , সই 
আেলার সাহােয  মন জগৎেক দখেছ। আমরা মেন করিছ মন সব িকছু দখেছ, জানেছ, িক  চত  
ছাড়া কা র মতাই নই িকছু দখার বা বাঝার। এত ণ মেনর আেলা িতফিলত হি ল জগেতর 
উপর। সাধনা কের কের এবার মেনর আেলা জগেতর িদেক যাওয়াটা ব  কের িদেয়েছ। এবার িতিন 
িনেজর মনেক সই চত  স ার আেলােতই দখেছন। আসেল মন তা িনেজেক দেখ না, দখেছন 
সই চত  স াই। তখন িতিন দেখন এই মনও আিম নই। এত ণ মন, ইি য়, শরীর, জগতেক  
মেন করিছল আিম। একটা একটা কের ছেড় বিরেয় এেস শেষ দখেছন এই মনটাও আিম নই। 
শেষ দেখন এই চত  স াই আিম। এই জায়গােত এেস এই সেূ  বলেছন তদা িবেবকিন ং, যারঁা 
িবেবকী পু ষ তারঁা বলেছন, আমােক জানেত হেব আমার আসল স া কানটা। তখন জগেতর িদেক 
চত  স ার আেলা যাওয়াটাই ব  হেয় গল। যাগী এখন দখেছন একমা  আিমই আিছ। 
আ ানেক মেনর বাইের কন বলা হয়, এর উ র এখােন এেসই পাওয়া যায়। এটাই মেনর নাশ। 
ধ ুমন িদেয় যখন চত  স ােক দখেছন তখনই তাঁর ঈ র দশন হয়। মন িদেয় যখন আ ােক 
দখেছন িতিন তখন ঈ র েপ দখান। তখন দখেছন ীকৃ ই সত , ীরামচ ই সত । শেষ যখন 
এই দখাটােকও কেট উিড়েয় িদে ন, তখন িক  চত  স ার আেলা মেনর মাধ েম ঘুের আসেছ না, 
চত  স ার আেলা যাওয়াটাই ব  হেয় গল। আেলা যাওয়া ব  হওয়া মােন আর িকছুই নই, যা 
আেছ তাই আেছ। চত  স ার বা আ া বা পু ষেক ক বাধ করেছ? মন তা কখনই বাধ করেত 
পারেব না, বাধ একমা  চত ই করেবন। চতে র যিদ মেনর সােথ আর কান সংেযাগ না হয় 
তাহেল কী হেব? িকছুই আর থাকেলা না। ঠা র এখােন বলেছন – কা র কা র ে  ঈ র আবার 
তােঁক ফরত পািঠেয় দন। পািঠেয় িদেলও তারঁ এই বাধটা থাকেব – আিম আলাদা, তাই জগেতর 
কান িকছুর সে  িতিন িনেজেক আর জড়ােবন না।  

 

 এখন এই জায়গােত এেসও স িক  িবেবকেক ছাড়েত পারেছ না, িবেবক মােন এই িবচার, 
কানটা সত  আর কানটা অসত । শষ অব ায় মন আর পু ষ এেকবাের এক হেয় রেয়েছ, যিদও 
এই মন এেকবাের enlightened mind। যমন আইন াইেনর মত বড় বড় িব ানী বা কিবরা 
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হেলন পেুরাপিুর enlightened mind, তেব এনােদর আধ াি ক পু ষ বলা যােব না, উ ত মেনর 
অিধকারী। আধ াি কতা পুেরা আলাদা। এই সেূ  বিু জীিব আর আধ াি ক পু ষেদর আলাদা কের 
দওয়া হেয়েছ। যারঁা কবল  চাইেছন, কবল  মােন একমা   আ ার অব া, তারঁাই একমা  মন 
বিু র এলাকার পাের চেল যান। কৃিতর পাের না গেল িক হয়? মেনর এলাকােতই পেড় থাকেবন, 
িক  এই মন এেকবাের একা  মন, enlightened mind, এই মনেক যখােনই লাগােবন সখােনই 
িতিন কৃতকৃত  হেয় যােবন, িক  জ -মৃতু র চে  কৃিতর মেধ  ঘুরেত থাকেবন। 
 

 আিম ক? এই িবচার অেনক িদন ধের কের যাে ন, সমািধ-পােদ একটা সূ  িছল – স ত ু
দীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা দঢ়ৃভিূমঃ – অেনক িদন ধের যখন খুব ার সে  এই িবচার কের 
যাে ন, তখন এই িবভাজনটা ায়ী হেয় যায়। এই পথৃকীকরণটা সিত কােরর  হয় যখন বেুঝ নয় 
য এটা মেনর এলাকা আর এটা হল পু েষর এলাকা এবং আিম িক চাইিছ। যিদ আিম পু ষেকই 
চাই, আ ােকই চাই, তখনই আিম কৃিতর হাত থেক বিরেয় আসেত কৃতকায হব। এর থম ল ণ 
হল, য কান ধরেণর ভয় চেল যােব, আর নানান ধরেণর য ব  আেছ স িল থেক িনেজেক আলাদা 
কের নেব আর আ ার সে , পু েষর সে  িনেজেক অিভ  মেন করেত থাকেব। জগেতর সব িকছু 
থেক স িনেজেক সিরেয় িনেয়েছ, স জেন গেছ য মন আর আ া আলাদা। আমােদর জীবেন যত 
রকেমর ঃখ, যত রকেমর ভয় লেগ আেছ, এখােন এেস সব িকছুর নাশ হেয় যায়।  
 

এখন আমােদর যতই ঃখ-ক  হাক তবওু আমরা বলব, আমার একটা ীর দরকার আেছ, 
স ােনর িপতা হওয়ার ইে  আেছ, ী-স ােনর ইে  থাকেল াভািবক ভােব টাকা-পয়সারও েয়াজন 
হেব, তার জ  আমােক মাথার ঘাম পােয় ফেল অথ রাজগার করেত হেব। এখন ভগবান এেস যিদ 
আমােক বেলন ‘এেসা! আিম তামােক মুি  িদেয় িদি ’, তখনও আমরা ী-পেু র জ  চােখর জল 
ফলেত থাকব। মুি  িদেলও মুি  িনেত পারেবা না। ঠা র যখন নেরনেক ছঁুেয় িদেলন, তখন নেরনও 
ঘাবেড় িগেয় বেলিছল ‘এিক করেছন! আমার বাবা, মা, ভাই বান আেছ’। একবার কৃিতর এলাকায় 
ঢুেক পড়েল কৃিতর িনয়েমই সবাইেক চলেত হেব, এই িনয়েমর ছাড় কউ পােব না। কৃিতর িনয়েমর 
মেধ  িদেয়ই সবাইেক যেত হেব। ভয় িদেয়, মাহ িদেয়, খ িদেয় কৃিত সবাইেক বেঁধ রােখ। িক  
ওই অব ায় এেস খ, ঃখ, ভয়, মাহ সব খেস পেড় যােব। একবার এ েলা সব চেল যাওয়ার পর 
এবার কবেল র জ  ত হেয় গল। এখনও কবল  হয়িন, এখনও িত চলেছ। কারণ এই 
অব ােত পৗেঁছ যাওয়ার পর তার আবার অ  ধরেণর সম া বা িবে র আিবভাব হয়। এখােন িক  
খুব উ  অব ার কথা বলা হে , এই ধরেণর সম া বা িব  ধ ুউ  অব ােতই আেস।   
 

কবল লােভর পবূাব ায় য িব  সমহূ উৎপ  হয় 
 িক সই সম া – তি ে ষ ু ত য়া রািণ সং ােরভ ঃ।।২৬।। এখন আপিন সব িকছুেক 
ছেড় বিরেয় এেসেছন, আপিন পির ার বঝুেত পারেছন পু েষর আেলা আমার মনেক আেলািকত 
করেছ আর সই আেলােত মেন পেুরা পু ষ িতিবি ত হে ন, জগেতর সে  আর কান স ক নই। 
এরপেরও িক  মন থেক গেছ, আর মেনর মেধ  আেগর আেগর য সূ  ও লূ সং ার িল এতিদন 
চাপা পের জমা িছল স েলা এবার ঠেল উপেরর িদেক এেস িব  েপ দািঁড়েয় যায়। এখন অ  
কান ধরেণর িবষয় বা ব  তার সামেন নই, কারণ সব িকছু তারঁ থেক আলাদা হেয় গেছ, িক  
িনেজর মন থেকই এই সং ার িল এখন তার িবষয় েপ সামেন আসেত  কের। ভগবান বেু র 
জীবেনও এেসিছল, শষ রাে  তারঁ কােছ মাড় এেস দািঁড়েয়েছ বা িয র আেছ – Last 
Temptation, ঠা রও বলেছন গারা এেলা, কত রকেমর েলাভন দখাল। কাথা থেক এেলা? 
সং ার থেক উেঠ আসেছ। সং ার িল য ধ ুমেনর মেধ  িচ া েপই আসেব তা নয়, এরা শরীর 
প ধারণ কেরও আেস। আসেল বাইের িকছুই নই, যা িকছু আসেছ সবই মন থেক বেরাে । 

পু ষ, িযিন  চত , িযিন আন প, তােঁকও এই সং ার েলা িঘের রেখেছ। মন তা থেক 
গেছ, আর মেনর মেধ  সই কেবকার পরুেনা সং ার েলা পেড় আেছ। 
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 আর বলেছন – হানেমষাং শব  ।।২৭।। আেগর অধ ােয় সম  রকেমর শ থেক 
িনেজেক মু  করবার জ  িত সেবর কথা বলা হেয়িছল, অথাৎ এই শ েলা যখান থেক 
এেসিছল সখােন ঢুিকেয় দাও। িত সব মােন যখান থেক এর জ  হেয়িছল সখােনই তােক ঢুিকেয় 
দওয়া। তরাং এই য শ েলা, িক িক শ িছল? অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ, 
এ েলা আমরা ি তীয় অধ ােয় দশ ন র সেূ  িব তৃ ভােব আেলাচনা কেরিছ। সখােনও িত সেবর 
কথা বলা হেয়িছল, যখান থেক এেসিছল সখােন আে  আে  ঢুিকেয় িদেত হয়। আবার িবপরীত ভাব 
িদেয়ও নাশ করেত বলা হেয়িছল, যমন বলেছন িহংসাদয়ঃ – কা  মেন যিদ খুব িহংসা ভাব থােক 
তখন স যিদ অিহংসা ভােবর উপর মনেক সব সময় লািগেয় রােখ তখন তার ভতর থেক িহংসা ভাব 
আে  আে  চেল যােব। লূ য িজিনষ িল আেছ স িল ত া া থেক এেসেছ, ত া া য েলা আেছ 
স েলা আবার অহ ার থেক এেসেছ, অহ ার আবার মহৎ থেক এেসেছ, য িজিনষ যটা থেক 
এেসেছ সই িজিনষটােক সটার মেধ  ঢুিকেয় িদেত হয়, এইভােব িত সব চলেত থাকেব। এ েলােক 
কীভােব নাশ করেত হয়, নাশ করেল িক হয় সটাই পেরর সেূ  িগেয় বলেছন।  
 

ধমেমঘ সমািধ 
 এই অব ােত পৗছঁােনার পর যা িকছু এখন সিৃ  হয় সবটাই মেনর তরী, এখােন শরীর থেক 
িকছু আর সিৃ  হয় না। আেগ েশর ে  যমন বলা হেয়িছল এখােনও িঠক সইভােবই এটােকও 
ঠেল ঠেল যখান থেক এেসেছ সখােন পািঠেয় িদেত হেব। এইভােব ঠেল িদেল িক হেব বলেছন – 
সংখ ােনহপ সীদ  সবথািবেবকখ ােতধমেমঘঃ সমািধঃ।।২৮।। এই সূ িট যােগর খুব 

উ  অব ার কথা বলা হে , সইজ  এই সূ িট অত  পণূ একিট সূ । এখােন েটা শ  
এেসেছ ‘িবেবকখ ািত’ এবং ‘ধমেমঘ সমািধ’। যখন ওই অব ায় আেছ, চরম উপলি র িঠক আেগর 
মু েত, পণূ উপলি  তখনও হয়িন, তখন সং ার িল সামেন আসেত  কের, এই সং ার িল থেক 
যখন বিরেয় আসার জ  যাগী কেঠার সং াম করেছন, তখন নানান ধরেণর িস াই আসেত  কের 
দয়। ওই িস াই িলেকও যখন ত াখ ান কের িদে , তখন যাগীর মেধ  একটা িবেশষ আ য 
ধরেণর ান আেস য ানেক যাগশা  বলেছ ধমেমঘঃ। ধেমর য সৎ ণ সই েণর মঘ তােক 
ঢেক িদেয়েছ, মঘ হেল যমন বিৃ  পেড়, এই অব ায় আসার পর সব ভােলা ভােলা ণ িল ধমেমঘ 
থেক বিৃ র মত বিষত হেত থােক, ামীজী এখােন বলেছন – ইিতহাস য-সকল ধম র কথা বণনা 
কিরয়ােছ, তাহঁারা সকেলই এই ধমেমঘ-সমািধ লাভ কিরয়ািছেলন। ভগবান িয , ভগবান বু  এরঁা 
সকেলই ধমেমঘ-সমািধ লাভ কেরিছেলন। যােঁদর ধমেমঘ-সমািধ লাভ হয়, কা র কান ঃখ-ক  
দখেলই তােঁদর দয় ক ণা  হেয় ওেঠ। এেঁদর মন দয়া, ভােলাবাসা, েম সদা পণূ থােক। সম  
মতা ও শি র অিভমান ত াগ কের দওয়ার ফেল শাি , িবনয় ও পণূ পিব তার ণ েলা তােঁদর 

িনজ  ভােব পিরণত হয়। থম অব ায় যটা ফাটঁা ফাটঁা পড়িছল এখন সটাই ঝ  ঝ   কের পড়েত 
থােক। মহাপু ষরা এই িজিনষ িল যখােন সখােন দিখেয় বড়ান না, এ েলা তােঁদর খুব আলগা 
হেয় থােক, যখােনই জীেবর কান িকছু ক  দিৃ েত আসেব তখনই এই ণ িল ঝের পড়েত থােক। 
 

 যাগশাে র যত িকছু আেলাচনা হেয়েছ, সব আেলাচনােক এক সে  িনেল পেুরা ব াপারটা 
পির ার হেয় যােব। থম ও ি তীয় অধ ােয় আমরা যত আেলাচনা কেরিছ সখােন একটা ধান 
আেলাচ  িবষয় িছল অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশ। এখােন আমােদর মেন রাখেত হেব 
বদাে র অিবদ া আর যােগর অিবদ া েটা পেুরাপিুর আলাদা। বদা  যােক অিবদ া বলেছ, যােগ 
সই অিবদ াই কৃিতর খুব কাছাকািছ। যােগ কৃিতর মেধ  অিবদ া হল ছা  একিট অ । িক  
বদাে  অিবদ াই সব। যাগ যখন বেল অিবদ ার নাশ, তখন এই নাশ খুবই সাধারণ একিট িবষয়। 
িক  বদাে  যখন অিবদ া নােশর কথা বলা হয়, তখন সটাই বদাে র শষ কথা হেয় যায়। যােগর 
সাধনা যখন  হয় তখন থেম কৃিতর মেধ  অিবদ া সং া  যা িকছু আেছ সটােক নাশ করা 
িদেয়ই  হয়। অথাৎ, আমােদর য একটা ছা  মন আেছ, যখােন একটা িমথ া একা  বাধ হেয় 
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গেছ, া দেৃ র য একটা সংেযাগ হেয় গেছ, এই সংেযাগেক জিড়েয় আরও য আ ষাি ক 
িজিনষ েলা তরী হেয়েছ, এটাই অিবদ া, এই অিবদ ােক নাশ করার কথাই বলা হে । যাগ মেত 
িক  অিবদ ােক নাশ করেল ান হেব না। যােগ অিবদ া একটা পিরভাষা, যােগর এই অিবদ াই 
বদাে  গেল অ  পিরভাষা হেয় যােব। বদাে  িক  অিবদ া নাশ মােন ান হেয় যাওয়া। 

 

যাগ এখন বলেছ এই অিবদ া, অি তা, রাগ, ষ ও অিভিনেবশেক িত সব করেত হেব। 
িত সব মােন, যখান থেক এ েলা এেসেছ সখােন ফরত পািঠেয় এ েলােক নাশ কের িদেত হেব। 

এই পাচঁটেক তােদর জায়গায় ফরত পাঠােনা হল থম িত সব। ি তীয় িত সেব এেস অ  
ধরেণর সম া হয়। সাধেকর মেনর মেধ  যত ধরেণর সং ার েলা পেড়িছল এ েলা এখন সামেন িব  
হেয় দািঁড়েয় পেড়। মেনর ভতের য শষ সং ার েলা পেড় আেছ, এ েলাই যােগর শষ িব , এই 
শষ সং ারেক য নাশ করা হেব, এটাই শষ নাশ করা হে , এরপের সাধেকর নাশ করার জ  আর 
িকছু বািক পেড় থােক না, তখনই বলা হয় িবেবকখ ািত। এই অব ােক আমরা খুব কাছাকািছ মলােত 
পাির, ঠা র যখন তাতাপিুরর কােছ সাধনা কের অৈ ত ােন িতি ত হেত যাে ন তখন শষ 
অব ায় মা কালীর মুিত ঠা েরর সামেন এেস যাি ল, এটাই শষ িব । এবার ঠা র যখন ানখ  
িদেয় মা কালীর মুিতেক কেট িদেত যাে ন, তখন ওই অব াটােক বলেছন িবেবকখ ািত। এই িবেবকই 
শষ িবেবক, এরপর আর কান িবেবক নই। িবেবকখ ািত পেলই ান হয়। িবেবকখ ািতর আেগ 
পয  এতিদন ধের যাগী যত রকম সাধনা কের গেছন এ েলা খুবই সাধারণ েরর। এই িবেবকখ ািত 
আসার পর যাগীর যাগ সাধনার ফল আসেত  হয়। এর আেগ আেগ যত রকম িবভিূতর কথা বলা 
হেয়িছল, এখােন আসার পর তারঁ কােছ সব শি  একে  এেস যােব। নতনু একটা িব া  সিৃ  
করার শি ও তারঁ মেধ  চেল আসেব। এই শি েলাও যাগিব , ঠা র বলেছন – তােঁক কত রকেমর 
েলাভন দখােনা হে , কত রকেমর ভয় দখােনা হে  ইত ািদ। এ েলােকও যখন যাগী পার কের 

যায় তখন তারঁ নতনু এক ধরেণর সমািধ হয়। এই সমািধেকই যাগশাে র পিরভাষায় বলা হে  – 
ধমেমঘ সমািধ। স েণর এেকবাের শষ অব া, এখােন অধেমর লশ মা  থােক না। ওখান থেকই 
যত ধম ও অধম জ  িনে । তার অথ হল, জগেতর ভােলা যা িকছু আেছ, যা িকছু ান আেছ, যা 
িকছু ভ আেছ এর সবটার সমি  যটা সটাই যাগী হেয় গেছন। একট ুআেগই আমরা গীতার কথা 
বলিছলাম – ম ঃ সবং বতেত, আমার থেক সব িকছু বিরেয়েছ। ধমেমঘ সমািধেত যাগী িনেজেক 
িঠক তাই দেখন, তখন িতিন দেখন আমার থেকই জগেতর সব আেলা বেরাে । যাগী এবার ভ-
অ েভর পাের চেল গেছন। যমন সেূযর সে  এক হেয় গেল তারঁ কােছ িদনও নই রাতও নই, 
যাগীরও িঠক তমিন কান ভও নই অ ভও নই। িক  সেূযর আেলা যখােন যখােন আসেছ 
সখােন িতিন যিদ সেূযর িদেক মুখ কের থােকন তখন সখােন িদন দখেবন, অ  িদেক থাকেল রাত 
দখেবন। অধম কান ব  নয়, অধম মােন ধেমর অভাব। আেলার অভাব যমন অ কার, তমিন ধেমর 
অভাব মােনই অধম। অ কার বেল কান ব  হয় না। সইজ  অ কারেক সিৃ  করা যায় না। 
আেলােক সিৃ  করা হয়, সই আেলার অভাবেকই বলা হয় অ কার। ঘেরর সব জানলা ব  কের িদেল 
ঘেরর াভািবক অব া হেব অ কার। জানলা খুেল িদেল ঘের আেলা চেল আসেব, আেলােক এখােন 
িনেয় আসা হল। িক  সেূয আেলাটাই তার বা িবক অব া। সেূযর আেলা থেক মুখ ঘুিরেয় িনেল ওটাই 
অ ভ আর সেূযর আেলার িদেক মুখ থাকেল ওটাই ভ। ধমেমেঘরও াভািবক অব া হল ভ, ওিদেক 
মুখ ঘুের থাকেল সব অ ভ, মুখ ঘুিরেয় িনেল অ ভ। ঠা েরর িদেক মুখ কের আেছন তখন আপনার 
সব িকছু ভ, ঠা েরর িদক থেক মুখ িফিরেয় িনেল সব অ ভ। ঠা েরর িদেক মুখ কের থাকা মােন, 
ঠা েরর ণ েলা যখন আিম িনি  তখন ভ, ঠা েরর ণ েলা না িনেল ওটাই অ ভ।  

 

ধমেমঘ সমািধর বিশ  হল, এখােন মা ষ পেুরাপিুর শা  হেয় যায়। কারণ িতিন এখন িব  
সে  িগেয় িনেজেক িতি ত কের িদেয়েছন, তাই অ  িকছু থেক তারঁ কান রকেমর অশাি  বা 
িবরি  আসার স বনা থােক না। ধমেমঘ সমািধর আেরকিট বিশ  হল তারঁ অতীত, বতমান ও 
ভিব ত বেল িকছু থােক না। এই অব ায় তারঁ য ান হয় সটা পণূ ান। পণূ ান হল, যমন 
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আমরা যখন কান বই পড়িছ তখন আমরা এক একটা শ েক ধের ধের পড়েত থািক, খুব বশী হেল 
িবষয়টা জানা থাকেল অেনেক পেুরা বাক টা ধের পেড় িনেত পােরন। ামীজীর মত মা ষ যখন পেড়ন 
তখন একটা পাতা  ুপেড় বিরেয় যান। িকছু লাক আেছ যারা শ  কের পড়েত থােক, িকছু লাক 
একটা বাক েক পেড় যাে  আবার িকছু লাক পেুরা পাতা  ু পেড় যায়। বা ারা আবার িতিট 
শ েক বানান কের পেড়। আিম আপিন যখন জগতেক দখিছ তখন অ র পড়ার মত দিখ, 
আইন াইেনর মত খুব মধাবী হেল জগতেক লাইন বাই লাইন পড়ার মত দেখন। িক  যােঁদর 
ধমেমঘ সমািধ হেয় গেছ তারঁা পেুরা পাতা পড়ার মত কের জগতেক দেখন। সইজ  বলা হয় 
ধমেমঘ সমািধ না হওয়া পয  কউ আচায হেত পােরন না।  

 

আমরা জািন ঠা েরর কৃপায় ামীজীর সমািধ অব ায় সম  রকম আধ াি ক অ ভিূত হেয় 
িগেয়িছল। িক  তারপেরও ামীজীর মেধ  একটা ছটফটািন থেক িগেয়িছল। তারঁ এই ছটফটািনটা ব  
হেয়িছল ক া মািরেত িগেয়। ক া মারীেত যাওয়ার আেগ ামীজী যখন িস  ু নদীর তীের িছেলন 
সখােন তারঁ একটা িদব  দশন হেয়িছল, িতিন দখেছন এক াচীন ঋিষ র কের বেদর মে া ারণ 
করেছন। সই র েন িতিন বঝুেলন এটাই ভারেতর জাতীয় র। এরপর িতিন যখন ারকােত 
গেলন, সখােনও তারঁ একটা িদব  দশন হল, িতিন দখেছন এক িবরাট জ ািতময় আেলা, িতিন 
বলেছন এটাই ভারেতর অ িনিহত জ ািত। ক া মারীেত িগেয় বলেছন – আমার ভতূ, বতমান ও 
ভিব ত সব পির ার হেয় গল। ক া মারীর এই িদব দশেনর পর ামীজীর মেধ  আমরা আর কান 

 দখেত পাই না। ক া মারীেত ামীজীর য সমািধ হেয়িছল এটাই ধমেমঘ সমািধ, যখােন তাঁর 
কােছ পেুরা িজিনষটাই  হেয় গেছ। এর ভােলা উপমা হল, থম বার কান িসেনমােক যিদ 
খাপছাড়া মাঝখান থেক  িমিনট, আেগর থেক  িমিনট, শেষর থেক  িমিনট কের দখােনা হয় 
তাহেল আপিন িসেনমার কািহনীর িকছুই বঝুেত পারেবন না। কানটা আেগ কানটা পের জানার জ  
আপনার মন চ ল হেত থাকেব। িক  একবার যিদ পেুরা িসেনমাটা  থেক শষ পয  দখা হেয় 
যায় তারপর যিদ আপনােক িসেনমার দৃ েলা কেট কেট খাপছাড়া ভােব দখােনা হয় তখন আপিন 
চটপট বেল িদেত পারেবন এই দৃে র আেগ এই রকম হেয়িছল, পের এই রকম হেব। অবতার পু ষ 
যারঁা, যারঁা আচায, তারঁা পেুরাটা দেখ রেখেছন। আমােদর জীবেন ছাটবড় সম া সব সময় লেগ 
আেছ, ঘুম না হওয়ার সম া, ঘুম বশী হওয়ার সম া, িখেদ না পাওয়ার সম া আবার বশী িখেদ 
পাওয়ার সম া, িকছু িজিনষেক বঝুেত না পারার সম া, এই ধরেণর সম া সব সময় থাকেছ। 
অবতার পু ষেদর এই ছাট ছাট সম া কখন হয় না। কারণ, ধমেমঘ সমািধ হওয়ার জ  একিদেক 
যমন িতিন পেুরা শা  হেয় গেছন, পিব তার পরাকা ােত চেল গেছন, িঠক তমিন অ  িদেক ভতূ, 
বতমান ও ভিব ত সবটাই এক সে  তারঁ কােছ  হেয় যায়। সব িকছু  হেয় যাওয়ার জ  
তারঁ আর িকছু জানার বাকী থেক যায় না, কাথাও কান ধরেণর সংশয় থােক না।   
 

ধমেমঘ সমািধ হেয় গেছ িক  এখনও তারঁ িক  কবল  হয়িন। বদাে  একটা অব া আেছ 
য অব ােক বলা হয় িব  সে র অব া, আেরকিট অব ােক বলেছ ি ণাতীত। ি ণাতীত মােন 
িযিন স , রেজা আর তেমা এই িতনেট ণেক পার কের গেছন। স ,  স , িব  স  এ েলা 
একই িজিনষ, শ  মা । স েণ িতি ত বলা যা,  স  বলাও তাই, িব  স  বলাও তাই। 
ধমেমঘ সমািধ িকছুটা যন িব  সে র মত, একিদেক ি ণাতীেতর মত মেন হেলও অ  িদেক 
আবার ি ণাতীত বলা যােব না। কারণ একবার িযিন ধমেমঘ সমািধেত চেল গেছন, এরপর িতিন যিদ 
স েণ িতি ত হেয় থােকন তাহেল িতিন আবার সখান থেক নেমও আসেত পােরন। কারণ সে র 
সে ই রেজা আর তেমা িমেশ আেছ। যাগ মেত ধমেমঘ সমািধ যারঁ হেয় গেছ িতিন িক  আর 
নামেবন না, তবওু বদা  মেত এই অব ােক ি ণাতীত বলা যােব না। কারণ যত ণ আ ােন 
িতি ত না হেয় যাে  তত ণ ি ণাতীত হওয়া যােব না। সইজ  বদা  আর যাগদশনেক 
মলােনা খুব কিঠন হেয় যায়। যাগ এখােন স ািদ কান েণর কথা না বেল ধ ুধমেমঘ সমািধ বেল 
িদে । ধমেমঘ সমািধেত িতিন দেখন যত রকেমর স ণ হেত পাের আিম তার মেধ  বেস আিছ। 
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ওখান থেক িতিন আর নেম যােবন না, তাই কখন তারঁ আর কান অশাি  হেব না। ধমেমঘ সমািধর 
অব া  স  থেক ওপের।  সে র উপের চেল গেল িতিন ি ণাতীত হেয় যােবন, িক  িতিন 
আবার ি ণাতীতও নন, ি ণাতীত থেক একট ু নীেচ। সইজ  এর আলাদা পিরভাষা দওয়া 
হেয়েছ, যার নাম ধমেমঘ। যাগ পেুরা আলাদা দশন বেল এখােন অ  ভােব বেল িদে  ধমেমঘ। 
যাগশাে  ােনর জ  ধমেমঘ হল শষ ধাপ। যারঁই আ ান হেত যাে  তার আেগ তারঁ 
িবেবকখ ািত আর ধমেমঘ সমািধ হেবই। 

 

মধসুদূন সর তী তারঁ গীতার টীকােত আ ান িকভােব হয় তার ব াখ া কেরেছন। এই ব াখ া 
অব  তারঁ িনজ  মত, িঠক িক ভলু আমরা বলেত পারেবা না। যােগর দিৃ েত দখেল ওনার ব াখ াটা 
পির ার হয়। গীতার ষাড়শ অধ ােয় দবী স দ আর আ িরক স েদর বণনা করা হেয়েছ। সখােন 
অজুনেক ীকৃ  বলেছন – তিুম িচ া কেরা না, তামার মেধ  দবী স দ আেছ। স দশ অধ ােয় 
িগেয় সম  ণেক ছেড় বিরেয় যাে ন। এই সূ িট িঠক যন গীতার ষাড়শ অধ ােয়র কাছাকািছ। 
ধমেমঘ সমািধেত যন যাগী সম  দবী স েদ পণূ হেয় গেছন, সই দবী স দ থেক তােঁক আর 
নামােনা যােব না। পেরর কেয়কিট সেূ  গীতার স দশ অধ ােয় িযিন ি ণাতীত হেত যাে ন তাঁর 
কথাই যন বলা হেয়েছ। চতদুশ অধ ােয় িতিন য স ণ পাে ন সটা তােঁক অজন করেত হে  আর 
ষাড়শ অধ ােয় সটাই তাঁর স দ হেয় গেছ, িতিন এখন িকছু করেত চাইেলও অ থা করেত 
পারেবন না, িক  ি ণাতীত থেক একট ুনীেচ। ি ণাতীত না হেলও এবার িতিন আ ান লােভর 
িদেক এমন গিত িনেয় এিগেয় যােবন য তাঁেক আর কান িকছু িদেয়ই থামােনা যােব না। 
 

 যখন ধমেমঘ-সমািধ হেয় যায় তখন িক হয়? বলেছন ততঃ শকমিনবিৃ ঃ।।২৯।। তখন 
সাধেকর েটা িজিনষ হয়, থম যটা হয় তারঁ কান ধরেণর শ বা ঃখ হেব না, আমার এই িজিনষ 
নই, আমার এই িজিনষ চাই এই ধরেণর কান ঃখ বা অভাব বাধ তাঁর আর হেব না। এখােন শ 
মােন এর আেগ য পাচঁ রকেমর েশর কথা বলা হেয়িছল। আসেল শ হল য কান ধরেণর 
সংেযাগ। এই সংেযাগেক িবি  কের িদেল আর কান ধরেণর শ হেব না। আর ি তীয়তঃ সাধেকর 
এইখােন এেস ন মিসি  লাভ হেয় যায়, মােন তখন আর স কান কাজ করেব না। কম মােনই 
কতব  বাধ, িক  যখন দখেছ জগেতর সে  আমার কান স ক নই, তখন আর িকেসর কতব , 
কার িত কতব  থাকেব! এটােকই ঘুিরেয় অ  ভােব বলা হয়, যত ণ কতব  বাধ আেছ তত ণ স 
আধ াি ক পু ষ কখনই হেত পারেব না। ঠা র এক জায়গায় বলেছন – এক সময় ভাবতমু িবেয় 
কেরিছ, আমার পিরবার, তােক ক দখেব, তার িক কের খাওয়া-দাওয়া চলেব। বেলই আবার বলেছন 
– পের ভাবলমু আিম যভােব আিছ সও এভােবই থাকেব। আসেল ঠা েরর কতব  বাধটাই চেল 
গেছ। ধমেমঘ সমািধ মােনই এই েটা তার মেধ  এেস যােব – কান শ থাকেব না আর কান 
রকম কতব  বাধ থাকেব না। 
 

 ধমেমঘ সমািধেত আর িক িক হয়? তদা সবাবরণমলােপত  ান ান া  ে য়ম   
।।৩০।। তখন িক হয়, ােনর সম  রকেমর আবরণ আর অ ি তা খেস পেড় বেল সাধেকর ান 
অন  হেয় যায়। ােনর যত রকেমর সীমাব তা, আবরণ সের যেত থােক বেল ােনর কাশটা 
বাড়েত থােক। যখন াশ সেভন থেক াশ এইেট চেল গল তখন িক তার মাথায় অিতির  িকছু 
ান েবশ কেরেছ? াশ িসে র য ান সটাও তার ভতেরই িছল আবার যখন াশ টেন যােব 

তখন সই াশ টেনর ানও তার ভতের আেগ থেকই রেয়েছ। পা াত  িশ ািবদরা এই ব াপাের 
িভ  মত পাষণ কেরন। িক  যাগদশন বলেছ – বাইের থেক তামার ভতের কান ানই েবশ 
করেছ না, তামার ভতের পবূ থেকই অন  ান রেয়েছ, িক  ােনর ওপের আবরণ পেড় রেয়েছ। 
এখন আবরণ অেনক সের গেছ বেল িজিনষ িল সহজ হেয় গেছ। যিদ বাইের থেক আমােদর ান 
লাভ হত তাহেল াশ সেভেন সবাই থম হত। ভারতীয় দশন কখনই এই কথা বলেব না য তিুম 
সব ান বাইের থেক পা । মা ার ছা েক বেল – আিম তামােক এেতা বার বাঝাি  তাও তিুম 
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বঝুেত পারছ না কন? কারণ তার ভতের য ান রেয়েছ সটা ঢাকা রেয়েছ বেল যতই বাঝান হে  
স বঝুেত পারেছ না, তাই ছাে র মেধ  ােনর য আবরণ রেয়েছ আেগ সই আবরণেক সরােত হেব। 
পাে  যখন জল ঢালা হয় তখন সব পাে ই জেল ভের যােব। সব ছাে র মেধ  যিদ কান ান না 
থাকত, খািল পাে র মত যিদ তার ভতরটা হত, তাহেল বাইের থেক িশ ক ান ঢালেলই সবারই 
ান হেয় যাওয়ার কথা। িক  তা তা হে  না। তথাকিথত পা াত  িশ ািবদেদর আর যাগদশেনর 

মেধ  এটাই মৗিলক পাথক । কাউেক যখন িশ া দওয়া হয়, ান দওয়া হয় তখন তার ভতের 
কান িশ া বা ান দওয়া হে  না, তার ভতের আেগ থেকই সব ান আেছ িক  সই ান 
আবরেণর ারা চাপা রেয়েছ, িশ া মােন ােনর আবরণেক সরােনার ি য়া। আবার অ  ভােবও 
এটােক িবে ষণ করা যেত পাের। য ইিতহােসর ছা  স িফিজে র ব াপাের বশী জানেব না। িক  
য িফিজ  জােন তারও িফিজে র ান অন  নয়, িফিজে র ানটাও তার সীিমত। আবার িফিজে র 
বাইের ইিতহাস, ব াকরেণর ব াপাের যিদ িকছু িজে স করা হয় তখন কান উ র িদেত পারেব না। 
আর পেুরা িব াে র য ান সই ােনর তলুনােতও তার ান খুবই সীিমত। ান অ  বেল 
আমরা ু । 
 

 আমরা ায়ই েন থািক, ানই তামােক মুি  দেব। মুি র িবপরীত হল ব ন। ব ন মােন 
অ ান। অ ান মােন সীিমত ান, অ ান বেল তা িকছু হেত পাের না। আপিন এমন অেনক িকছু 
জােনন, য েলা আবার আিম জািননা, আিম য েলা জািন আপিন তার সব িকছু জােনন না। আপিন 
একটা সীিমত ােনর মেধ  ঘুরেছন, আিমও আমার সীিমত ােনর মেধ  ঘুরিছ। ফেল আিম আপিন 
িনেজেদর সীিমত মেন কির। এখন যখন ধমেমঘ সমািধেত চেল গল তখন তার একই সে  
িবেবকখ ািতও হেয় যাে ।   
 

 এই য ধমেমঘ-সমািধর কথা বলা হে , এই সমািধেত ভতের ােনর যত আবরণ আেছ 
সম  রকেমর আবরণ এখন সের গেছ। আবরণ সের যাওয়ােত সব ােনর দরজা খুেল িগেয় অন  
ােনর রািশ এখন উে ািচত হেয় গেছ। যাগদশেনর এই ত েক যিদ না মানা হয় তাহেল আ ান 

বা ান বা আধ াি কতার কান উপলি েক কখনই ব াখা করা যােব না। আধ াি ক ান িক? 
আমার েপর ান, আিম য সই পু ষ এই ানটা ধমেমঘ-সমািধেত বাড়েত আর  কের, ান 
যত বাড়েত থােক সােথ সােথ কৃিতও আে  আে  ছাট হেত থােক। িবশাল  আর অন  এই েটা 
স ণূ পথৃক শ । পু েষর কান আয়তন নই, মােন অন  ান। এখােন এেস ণগত পাথক টা 
বাঝা যায়, পু েষর তলুনায় এই িব - া  য ধ ুএকটা িব র মত হেয় যায় তা নয়, পু েষর 
কােছ তখন এর কান অি ই থােক না। এই িবরাট িবে  একটা িপপঁেড়েক কউ খঁুেজ পােব না, 
কৃিত িঠক এই িপপঁেড়র মত হীন হেয় যায়। িযিন গিণেত াজুেয়ট কের িনেয়েছন তারঁ কােছ 
াশ টেুয়র অে র বই িকছুই না। িক  িতিন যখন াশ টেুত পড়েতন তখন এই অে র বই দখেল 

তারঁ মাথা ঘুরত। িবেবকখ ািতও িঠক তাই, যখন িবেবকখ ািতেত পৗেঁছ গল তখন তার সব অ ান 
চেল গেছ। ান আর অন  েটা একই। আমােদর সীিমত ান তাই আমরা সীিমত, যারঁ ান অসীম 
সইজ  িতিন অসীম। সইজ  যত ণ আ ান না হে  তত ণ শা  অধ য়ন করা অত  দরকার। 
যত াধ ায় করেব তত বিু র িবকাশ হেত থাকেব। বুি র যত িবকাশ হেব তত স অসীম হেত 
থাকেব। িক  যারা িনেজেদর বইেয়র ােন আব  রেখ দয় তােদর কান িদন অসীম ান হেব না। 
অন  ান একমা  হয় ঈ র ােন, ঈ র ান না হেল অন  ান হেব না।  
 

এর ভােলা উপমা হল – আপিন যিদ সানা িদেয় কত রকম িডজাইেনর গয়না হেত পাের 
জানেত চান তখন আপিন যত জানেবন সানার গয়নার িডজাইেনর ান আপনার ততই বাড়েত 
থাকেব। িক  িযিন ও াদ িতিন সানার কত রকেমর িডজাইন হেত পাের জানার চ া না কের সানা 
ব টােক আেগ জানেত চাইেবন। সানা ব েকই যিদ জেন যান তখন সই সানা িদেয় কত রকেমর 
িডজাইন হেত পাের জানার কান আ হই থাকেব না। পরা িবদ া আর অপরা িবদ ােতও িঠক তাই হয়, 
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আপিন যিদ পরা িবদ ােক পেয় যান তখন চাইেল অপরা িবদ ােকও আপিন আয়  কের িনেত 
পারেবন, কারণ তখন অ  কান িকছুর আর কান ই থােক না। িক  আপিন যিদ অপরা 
িবদ ােতই থেক যান তখন আপিন যতটু  িবদ া আয়  করেবন ততটু ই আপনার জ  ভােলা। 
সইজ  থম থেক আমােদর িট পর রা চেল আসেছ – একিট স ােসর পর রা আেরকিট 
া েণর পর রা। া ণ মােনই ানরািশ আর স াসী মােন পরা িবদ ার মািলক। হয় আপনােক পরা 

িবদ ার মািলক হেত হেব আর তা নাহেল অপরা িবদ ােত যত বশী িবদ ােক আপনার অজন কের 
যেত হেব। অন  ান হেয় যাওয়া মােন, স এখন পরা িবদ ার মািলক হেয় গেছ। পরা িবদ ার 
মািলক যিদ না হেয় থােকন তাহেল অপরা িবদ ােতই আপিন যতটা পােরন  অজন করেত থা ন। 
িক  আপিন বলেছন অপরা িবদ ার কান দাম নই আিম পরা িবদ ার িদেকই যােবা। অব ই যােবন, 
িক  পরা িবদ া মােন হয় পেুরা ান নয়েতা িকছুই না, হয় আপনার আ ান আেছ নয়েতা আ ান 
নই। আ ান না থাকার থেক সই তলুনায় অপরা িবদ া য কান সময়ই ভােলা, কারণ যতটা ান 
অজন করেছন ততটা ান আপনার হেয় যাে । যতটা অজন করেলন ততটাই সাধারণ র থেক 
আপিন উপের চেল গেলন।  

 

এই কথাই এই সেূ  বলেত চাইেছন, আমােদর সীিমত ান, যতই আমার িফিজে র ান 
থা ক আমার কােছ িব - া েক িবরাট বেল মেন হেব। িক  িযিন অন েক জেন গেছন িতিন িব -

া েক িক রকম দেখন? এত ণ সীিমত ােনর জ  আপিন িনেজেক একটা জেলর িব র মত 
মেন করিছেলন আর সামেনর জগৎেক িবরাট দখিছেলন। িতিদন নতনু নতনু িফিজে র িথেয়াির 
আিব তৃ হেয় চেলেছ, যখােন বলেছ সযূ একিট ন  য িকনা সৗরম েল অব ান করেছ, সই 
সৗরম লেক আবার গ ালাি েত অিত সাধারণ একটা তারার মত দখায়, এই গ ালাি র মত মহাকােশ 
কািট কািট গ ালাি  আেছ। আমােদর কােছ পেুরা িজিনষটাই কী িবশাল এক আকৃিত িনেয় দািঁড়েয় 
আেছ আর সখােন আমরা কত ু ! িক  যখন কা র অন  ান হেয় গল, আ ার ান হেয় গল 
তখন এই ব াপারটাই পেুরা উে  যােব। সেূ  বলেছন ান ান া  ে য়ম  , যখন অন  ান হেয় 
গল তখন এই িবশাল িব - া টাই একটা ু  বািলর কণার মত হেয় যায় আর িনেজেক স িবশাল 

ে র মত দেখ, কারণ স তখন অন  হেয় গেছ িকনা। তখন দেখ য় ব  অথাৎ জানার ব  
অত  অ । আপনার অন  ান হওয়া মােনই আপিন অন । িযিন অন  িতিনই অন  ান। সৎ-িচৎ-
আন  এরও এই একই অথ – িযিন অন  তারঁ স াটাও অন , িচৎ অথাৎ তারঁ ানও অন  এবং 
তারঁ আন টাও অন । ফেল, অন  ান হেয় গেল তার আন ও অন  হেয় যােব। 
 

েণর কায ও পিরণাম যখােন শষ হেয় যায় 
 এখন বলেছন – ততঃ কতৃাথানাং পিরণাম মসমাি ণানা  ।।৩১।। এর ফেল িক হয়? 
এত ণ য একটা থেক আেরকটােত য ম পিরবতন হেয় যাি ল, এই ম পিরবতনটা পুেরাপিুর 
ব  হেয় গেছ। কৃিতর য িতনেট ণ – স , রজঃ ও তমঃ, সব সময় এেদর পিরবতন হি ল, এই 
িতনিট েণর নাশ হেয় গেছ। এই িতন েণর আর কান ই নই। যিদ একটা িপপঁেড় এই 
পিৃথবীর িদেক তািকেয় চাখটা নেড় বড় কের তাকায়, তােত পিৃথবীর িকছুই যায় আেস না। কৃিতর 
মেধ  যখন খলা চেল, তখন কৃিতর এই ণ িলও নেচ বড়ায় িক  যাগীর কােছ এখন এ েলার 
কান মূল ই নই। Transformation হেল িক হয়? Modification হয়। Modification হেল 
িক হয়? আজেক আমােক ভােলা দখাে , গতকাল ভােলা দখাি ল না, এখন আমার মুড ভােলা 
আেছ, সকােল মুড ভােলা িছল না, এই ধরেণর হাজারটা প ও েণর পিরবতন হেত থােক। েণর 
পিরবতন ব  হেয় গেল িক হয়? এক যািন থেক আেরক যািনেত য আসা-যাওয়া হি ল সটা ব  
হেয় যায়, তার মােন আর পনুজ  হেব না। যািন থেক যািনেত যাওয়া, কমাশয় ইত ািদ এই য 
নানা ধরেণর কথা আেগ বলা হেয়িছল, এ েলার সবটা থেক স এবার বিরেয় এেসেছ। ইিতমেধ  
ােনর আয়তন এত িবরাট হেয় গেছ য এই িতনেট ণ তােদর অি ই হািরেয় ফেলেছ। তার 
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পিরণাম প প ও েণর সম  ধরেণর পিরবতন ব  হেয় গল। সময়ও থেম গেছ। আর কান 
িদেনর জ , কান কােলর জ  ণ পিরবিতত হেব না। তখন মন এত  ও পিব  হেয় যায় য 
সই মেন একমা  সই পু েষর সত  েপর কাশ হেয় স চরম সেত  িতি ত হেয় যায়।  

 

 চরম সেত  যখন িতি ত হেয় গেলন তখন িতিন সব  সব িবদ মানতােক 
(omnipresence) উপলি  কেরন। সব  িবদ মানতা হল – তখন আর কান ম থােক না, মােন 
একটার পর একটা য পা র হেত থােক সটা ব  হেয় যায়। এটাই এই সেূ  বলা হে  – 
ণ িতেযাগী পিরণামাপরা িন া ঃ মঃ।।৩২।। একটার পর একটা পিরবতন কাথায় হেব? 

পিরবতন একমা  কৃিতেতই হেব। এখন তা কৃিতই নই। পু ষই িছেলন সই পু ষই এখন 
আেছন। পদাথ িব ােনও বলা হয় য কান পিরবতেনর জ  েটা িজিনেষর দরকার – দশ ও কাল 
(space and time)। য কান পিরবতেনর জ  point of reference দরকার। যমন, আমার হাত 
এখন এখােন আেছ, আমার হাতটা আিম এখান থেক সিরেয় আনলাম। িকভােব সরান হল? এই 

েস যিদ coordinates draw করা হয় তাহেল আমার হাত এখােন আেছ। হাত যখন এখােন চেল 
এল তখন coordinates পাে  গল। তার মােন আপিন যখন ল া, চওড়া, উ তায় অথাৎ 
latitude, longitude, altitude এই সব িকছুেত fix কেরন তখন পির ার দখেবন হাতটা পাে  
গেছ। যিদও latitude, longitude অ  degree ত হয় বেল ধরা যােব না, িক  এই ঘেরর মােপ 
িনেল ধরা পেড় যােব। তার মােন তার point of reference পাে  গেছ। িঠক তমিন কােলও 
পিরবতন হে , সকােল আিম এক জায়গায় িছলাম এখন অ  জায়গায় আিছ। য কান পিরবতন ান 
আর কােলই পিরবতন হয়। পিরবতন সব সময় একটা িজিনষ থেক আেরকটা িজিনেষ পা র হেয় 
যায়। এই য পর পর পিরবতন হেয় চেলেছ এটাই ম। িক  যারঁা িস  পু ষ হেয় গেছন তােঁদর 
জ  আর কান পিরবতন হয় না। জ  কন হয় না? আমরা দখলাম য কান পিরবতেনর জ  দশ 
ও কাল দরকার। দশ ও কাল যিদ coordinates না থােক, তার মােন latitude, longitude and 
altitude এই িতনেট িজিনষ না থােক তাহেল কান পিরবতন হেব না। িক  িযিন অন  হেয় গেছন, 
িতিন য িদেকই যােবন সিদেকই অন , তাহেল তারঁ coordinates বেল আর িকছু থাকেছ না, 
সখােন পিরবতেনর কান অথই আর থােক না। পিরবতেনর কান অথ যিদ না হয় তাহেল তারঁ কান 
মও হেব না। আর ম যিদ না হয় তাহেল পুনজে র কান ই উঠেব না। Coordinates না 

থাকার জ   তারঁ কান জািতর পিরবতন হেব না, কান যািন পিরবতন হেব না। সইজ  যাগশাে  
‘ ম’ শ িট খুব গভীর অথেবাধক শ । ম মােন যখােন ান ও কােল পিরবতন হে । এই 
ডা ারেক যিদ সব সময় এই টিবেলই রেখ দওয়া হয়, তখন এর ােন পিরবতন না হেলও কােল 
পিরবতন হে । এটােকই আইন াইেনর িথেয়াির অফ িরেলিটিভিটেত fourth dimension বলেছন, 
বািক িতনেট dimension হল ল া, চওড়া আর উ তা, চতথু dimension হল কাল। সইজ  
যিদও একটা িজিনষ ােন ি র হেয় অেনক িদন থাকেত পাের িক  সমেয়র মােপ স িত মু েত 
পাে  যাে । 
 

 পদাথ িব ােন আেগ িতনেট িজিনষেক define করা হত – িজিনষটা এতটা ল া, এতটা 
চওড়া আর এতটা উচঁ।ু িক  এখন এই িতনেটর সােথ time কও উে খ করেত হয়। পদাথ িব ােনর 
িনয়েম এখন আমােক যিদ বণনা করেত হয় তখন বলা হেব – িবেবকান  িব িবদ ালেয় িবেকল পাচঁটা 
পিচশ িমিনেট উিন আেছন। এর িকছু পের যখন বলেব তখন বলা হেব – িব িবদ ালেয় িবেকল পাচঁটা 
সাতাশ িমিনেট। তার মােন কােল আমার পিরবতন হেয় গেছ। এরপর আিম বলড়ু মেঠর গেটর 
সামেন চেল গিছ। তখন বলেব – বলড়ু মেঠর গেটর সামেন পাঁচটা িতিরশ িমিনেট। এবার ােনও 
পিরবতন হেয়েছ আর টাইেমও পিরবতন হেয় গেছ। একটার পর একটা য পিরবতন হয় এটােকই 
বলেছন ম। িক  যাগী এখন অন  হেয় গেছন তাই তারঁ মটাই নাশ হেয় গেছ। 
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 আমােদর শরীের এমন কান অ  নই যখােন ল  ল  ব াকেটিরয়া বাস করেছ না। যখােন 
যত বশী ঘাম উৎপ  হেব সই জায়গােত তত বশী ব াকেটিরয়া জ  নেব। আমােদর শরীেরর 
ব াকেটিরয়ার অি ে র কান খবরই আমরা জািন না। আমােদর শরীেরর একটা ছা  অে ই 
ব াকেটিরয়া েলার খাবার-দাবার চলেত থােক, তােদর স ান উৎপি  চলেছ, তােদর বিৃ  চলেছ, জ -
মৃতু  চলেছ। যখন আমরা ান করিছ, সাবান মাখিছ, গামছা িদেয় শরীেরর ক ঘষিছ তখন তােদর 
াভািবক সংহারও হেয় যাে । িক  এেদর কান খবরই আমােদর জানা নই। যখন কবল  হেয় গল 

তখন িতিন এত বৃহৎ হেয় গেলন য, পেুরা িব - াে র দশ, কাল এ েলা একটা ছা  কণার মেধ  
এেস দািঁড়েয়েছ। সখােন তারঁও দশ, কাল, ম সবই হে  িক  িতিন এ েলার কান িকছুই জানেত 
পােরন না, জানেত না পারা মােন এ েলার কান ভাব তারঁ মেধ  এেস পেড় না। যমন আমােদর 
শরীের ব াকেটিরয়ার জীবনযা া জানেত পাির না, িতিনও এত বহৃৎ হেয় গেছন য িব াে র দশ, 
কাল ও ম িকছুই জানেত পােরন না।    
 

 যেহত ু পু েষ কান ধরেণর আর মা সাের পিরবতন হে  না, তাই অতীত ও ভিব ত 
বেলও িকছু থাকেছ না, সময় বতমােন হািরেয় গেছ। যাগী এখন সমেয়র মেধ  নই, সময় এখন তার 
মেধ । একিট নৗকা এখন এই ঘােট বাধঁা আেছ, িকছু ণ আেগ নদীর ওপাের িছল, আবার একট ুপের 
নদীর মাঝখােন থাকেব। এইভােব আমরা অতীত, বতমানেক বিুঝ আর ভিব েতর ধারণা কির। িক  
নৗকািট যিদ এখােনই বাধঁা থােক, গতকালও এখােন বাধঁা িছল, এখনও আেছ আর আগামীকালও বাধঁা 
থাকেব। তার মােন নৗকাটা ি র হেয় আেছ। িক  ি র হেয় থাকেলও নৗকার িনজ  অেনক িকছুই 
পিরবতন হেতই থাকেব। িক  পু েষর কান পিরবতন নই। েণরই সব সময় পিরবতন হে । তাই 
িতিট মু তই পু েষর কােছ বতমান। পু েষর কান অতীতও নই ভিব তও নই। ামীজী খুব 
র বলেছন – তাহঁার পে  সবই বতমান হইয়া িগয়ােছ। কবল এই বতমানই তাঁহার িনকট উপি ত 

আেছ, ভতূ ও ভিব ত তাহার ান হইেত এেকবাের চিলয়া িগয়ােছ। তখন সই মন কালেক জয় 
কের, আর সমুদয় ানই তাহার িনকট মু েতর মেধ  উ ািসত হয়। তখন ান আর একটু একট ুকের 
হয় না, পেুরা ানটাই দ   কের জেগ ওেঠ।  
 

ণসকেলর িতেলাম েম লয়েক কবল  বেল 
 রাজেযােগর শষ সেূ  পত িল বলেছন – পু ষাথশূ ানাং ণানাং িত সবঃ কবল ং 

প িত া বা িচিতশে িরিত।।৩৩।। ান এত ণ িক করিছল? কৃিতেক জানার চ া করিছল, 
িক  এখন কৃিতর কাজ শষ, তার আর কান  নই, কান কাজ নই – এটাই কবল , মােন 
কবল পু ষই আেছন, পু ষ এখন িন ে গ। কৃিতেত যা িকছু িছল, িতনেট ণ স , রজঃ ও তমঃ, 
বিু , অহ ার, ত া া সব িকছুেক িত সব কের দওয়া হেয়েছ। কৃিত তিুম যতই নাচ, যতই 
তামার খলা দখাও আমার আর তামার কান িকছুেতই আ হ নই – কন? এই য িত সব কের 
দওয়া হল, এ েলা পু েষর কান কােজ লােগ না। পু ষাথশূ ানাং, পু েষর য কান motive 
আেছ তাও নয়, কান ফলও পােব না। িক  ওরা যখান থেক এেসিছল সখােন ঢুিকেয় দওয়া 
হেয়েছ। এটাই কবল ।  
 

যখনই আমরা কান কাজ কির তখন সই কােজর একটা ফল হয়। অেনক সময় আমরা ফল 
চাই, অেনক সময় ফল চাই না। িক  ফল হেবই। তেব এই য শষ িত সেবর কথা বলা হে , এই 
িত সেবর কান ফল হয় না। তাহেল িক হয়? কবল , কবল  মােন কবল  । যা িছল তাই আেছ। 

এটােক এভােব ক না করা যেত পাের। একটা পরুেনা ক া আেছ, আপিন সই ক ােত ঢুেক পড়ার 
পর পথ হািরেয় ফেলেছন। এরপর অেনক ঘুরপাক করেত করেত একটা সময় আপিন পথ খঁুেজ পেয় 
ক া থেক বিরেয় আসেত স ম হেলন। বিরেয় আসােত আপনার খুব আন । এই য বিরেয় 
এেলন, এটা আপনার কান াি  নয়। এত ণ যা িকছু হি ল সব াি  হি ল। ক ার ভতের ঢুেক 
আপনার াভািবক াধীন ভাবেক হািরেয় ফেলিছেলন। আপিন বিরেয় এেস আবার াধীন ভাবেক 
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িফের পেলন। এেত তা কান পু ষাথ িসি  হল না। পু ষাথ িসি  তখনই হয় যখন কান ি য়া বা 
কম হেয়েছ আর সই কেমর একটা ফল পাওয়া গেছ। এখােন কান ফল নই। িত সব যখন করা 
হে  তখনও ি য়া হে  িঠকই িক  িত সব করা মােন আসেল মু  হেয় যাওয়া। ঠা রও বলেছন – 
ঈ েরর ভি  কামনা কামনার মেধ  নয়। বদা  মেত যখন ধ ান করা হয় তখন সই ধ ান ি য়ার 
মেধ  পেড় না। কারণ ধ ােনর মাধ েম ওখােন িকছু অজন করা হে  না। যারঁা ােনর জ  সাধনা 
কেরন, অথাৎ যারঁা িবেবক অবল ন কেরন তারঁা কান লে র িদেক যান না। ােনর উপর য 
আবজনা েলা জেম আেছ ােনর সাধনার মাধ েম সই আবজনা েলােক ঝেড় ফেল দওয়া হয়। 
ঝেড় ফলাটা কখন পু ষাথ সাধন নয়। সইজ  ােনর ে  কখন উে  বেল িকছু বলা হয় না, 
ভি র ে  উে  বেল দওয়া হয়। িক  িঠক িঠক ভি েতও কান উে  থােক না। কারণ পরা 
ভি , া ভি েত কামনা বেল িকছু থােক না। কামনা নই মােন পু ষাথও নই। পু ষাথ না হওয়া 
মােনই কবল । ঠা র তাই খুব সহজ ভাষায় বলেছন ভি  কামনা কামনার মেধ  পেড় না।  
 

পু ষ হেলন সৎ িচৎ ও আন , যটা তারঁ আসল স া সই স ােত এখন িতিন িতি ত হেয় 
আেছন, তাঁর আর কান িকছুর েয়াজন নই। ামীজী এখােন খুব র বলেছন, যিদও বাঝা যায় না 
ামীজী এই কথা কাথায় পেয়িছেলন, কারণ য ভাজবিৃ েক আধার কের ামীজী রাজেযােগর ব াখ া 

কেরেছন সই ভাজবিৃ েত এই ধরেণর কান ব াখ া পাওয়া যায় না, ামীজীর িনজ  ব াখ াও হেত 
পাের। ামীজী বলেছন কৃিত যন হময়ী কল াণময়ী মােয়র মত, যখােন এেস পু ষ কৃিতেক 
দেখ মু  হেয় িগেয় কৃিতর মেধ  ঢুেক গল, ঢুেক িগেয় পু ষ পথ হািরেয় ফেলেছ। কৃিতর কাজ 
হল িনেজর দৃ েক পু েষর সামেন দখােনা। পু েষর উে  হল ওই দৃ  থেক বিরেয় আসা। 
এবার পু ষ কৃিত থেক বিরেয় এল। ামীজী বলেছন – কৃিতর কায ফরুাইল। আমােদর পরম 
কল াণময়ী ধা ী কৃিত ই া কিরয়া য িনঃ াথ কায িনজ ে  লইয়ািছেলন তাহা ফরুাইল। কৃিত 
মােয়র মত একটা দায়ী  িনেয়িছল। িক দায়ী  িনেয়িছল? ভাগ আর অপবগ।  

 

কৃিত এত ণ পু ষেক িনেজর নাচ দিখেয় যাি ল – দ ােখা খাকা! তিুম আমার প 
দখেত চেয়িছেল তা এই দেখা আমার প, আমার নতৃ  দখেত চেয়িছেল তা, এই দখ আমার 
নতৃ । দিখেয় দিখেয় কৃিত বেল – আমার যত প িছল, যত রকেমর নতৃ  আমার জানা িছল সব 
তামােক দখালাম, তামােক আমার আর িকছু দখাবার নই। িতন ঘ টার িসেনমা শষ, এবার তিুম 
তামার বািড় যাও। িনেজর বািড় মােন  - কবল  । িসেনমা দখেত িগেয়েছ, িতন ঘ টা িসেনমা 
দখল, িসেনমার চিরে র সে  িমেলিমেশ একাকার হেয় তােদর সে  হাসল, কাদঁল, সব দখার পর 
িসেনমা শষ হেয় গল। এবাের তিুম বািড় িফের যাও, তামার বািড় মােন তামার িনেজর প। 
তামার প িক? তিুম আন  প, তামার অন  ান আর তিুম সবদা চত প। আমরা এখন 
এই জগেত আিছ এখােন আমােদর সীিমত ান, আন ও িণেকর। িক  এখন আমার মােঝ সীমাহীন 
আন  িবরাজ করেছ আর অন  ানরািশ আমার মেধ  িবদ মান। ামীজী বলেছন – িতিন ( কৃিত) 
যন আ িব তৃ জীবা ার হাত ধিরয়া তাহঁােক জগেত যত কার ভাগ আেছ, ধীের ধীের সব ভাগ 
করাইেলন; যত কার কৃিতর অিভব ি  – িবকার আেছ, সব দখাইেলন। আ া, িযিন পু ষ, িতিন 
যন িনেজেক ভেুল িগেয়িছেলন। যখন িনেজর পেক িতিন ভেুল িগেয় পথ হািরেয় ফেলিছেলন তখন 
কৃিত এেস তার হাত ধরল, হাত ধের িনেজর সব খলােটলা দিখেয়, জগৎ ঘুিরেয়, মলা দিখেয় 

তার িনেজর জায়গায় িনেয় এেস বলেছ – এই নাও তামার আসল প।  
 

 এখােন াভািবক ভােবই আমােদর  আসেত পাের, পু েষর মেধ ই যখন অন  ান রেয়েছ 
তখন স িক কের তার পেক ভেুল যেত পাের। এই িনেয় অেনক যিু তক চেল, আর বদা  ও 
যাগও পু েষর িনেজর প ভুেল যাওয়ােক িভ  িভ  ভােব ব াখ া কের। ামীজী বলেছন – 
( কৃিত)- মশঃ তাহঁােক নানািবধ শরীেরর মধ  িদয়া উ  হইেত উ তর সাপােন লইয়া যাইেত 
লািগেলন, শেষ আ া িনজ হারােনা মিহমা িফিরয়া পাইেলন, িনজ প পনুরায় তাহঁার িৃতপেথ 
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উিদত হইল। কান এক অজানা কারেণ পু েষর মেন বাসনার উদয় হেয়িছল। বাসনার জ  হেতই 
পু ষ যায় ফেঁস। তখন কৃিত তােঁক বলেছ – তিুম আমার প দখেত এেসিছেল তা, এই নাও 
আমার প দ ােখা। এরপর কৃিত পু ষেক িন েযািন থেক আে  আে  উ তর যািনর মেধ  িদেয় 
িনেয় যেত যেত কৃিত তার খলা দখােত থােক। এক সময় পু েষর মেন পেড় যায় – আের আের 
আিম িক বাকামই করিছ। আ া কান কারেণ িনেজর পেক ভেুল যায়, িক কারেণ ভেুল যায় বলা 
বা ব াখ া করা খুবই কিঠণ। িক  বদা  এটােকই বলেছ মায়া, বদা  বেল মায়ার জ  পু ষ িনেজর 

প ভেুল যায়, তখন পু ষেক কৃিত তার নাচ দখােত  কের – এই দ ােখা, লাগ ভ  িক লাগ, 
জা  দখােত থােক পু ষেক। জা  দখােত দখােত নানা শরীর মেনর মধ  িদেয় িনেয় িনেয় তােক 
মুি র িদেক িনেয় যায়। 
  

 এখােন একটা মজার ব াপার হয়। বদা  মেত আ া িনি য় স িকছুই কের না, কাথাও স 
যায় না। কৃিতেত যা িকছু হে  িসেনমার পদার ছিবর মত পু েষর সামেন সব িকছু হেয় যাে । মেন 
ক ন এই দওয়ােলর ওপের একটা মুিভ চলেছ, আর মেন করা যাক দওয়ােলর চত  আেছ। তাহেল 
এখন িক হেব? দওয়ােলর উপের য নানা ধরেণর ছিব পড়েছ তােত দওয়াল কখন মেন করেছ আিম 
এখন কাঙাল, কখন মেন করেছ আিম এখন িভখাির, আিম এখন ম ী, আিম এখন রাজা। এবার হঠাৎ 
ছিব ফলা ব  কের দওয়া হল, তখন দওয়াল অবাক হেয় দখেব আর বলেব – আের আিমেতা 
এ েলা কখনই িছলাম না, আিম ধ ু িনেজর মত ক নাই করিছলাম। বদাে  িঠক এভােবই ব াখ া 
করা হয়। আ া ধু বেস বেস ভেবই চেলেছ – আিম এই, আিম াশ করিছ, আমােক বািড় িফরেত 
হেব, আমার এত িবেদ , আমার এত টাকা। এ েলা আসেল িকছুই নয়, পু ষ বেস বেস ধ ুভাবেত 
থােক, আসেল স সই িনত - -বু -মু -আ া। 
 

 িক  যাগ এভােব ব াখ া করেব না। যােগর মেত – পু ষ য এত িকছু ভেব চেলেছ এ েলা 
িনছক ক না মা  নয়, যােগর কােছ এ েলা বা ব সত , যা িকছু পিরবতন পা র হে  এ িল 
সিত  সিত ই এই রকমিটই হেয় থােক। এটাই বদা  আর যােগর মৗিলক পাথক । যেহত ুএখন 
যােগর কথা আেলাচনা হে  তখন এই িজিনষটােক আমরা আেরা সহজ ভােব যােত বঝুেত পাির তারই 
চ া করা হে । পু ষ িনেজেক ভেুল িগেয়িছল, কৃিত তােক খলা দিখেয় দিখেয় পু েষর ভলুটােক 
ভািঙেয় দয়। ামীজী বলেছন -  তখন সই ক ণাময়ী জননী য পেথ আিসয়ািছেলন, সই পেথই 
িফিরয়া গেলন এবং যাহারা এই পদিচ হীন জীবেনর ম েত পথ হারাইয়ােছ, তাহািদগেক আবার পথ 
দখাইেত বৃ  হইেলন। এই জগত যন ম ভিূমর মত, এখােন কান পথ নই, সব আ া িল এখােন 
পথ হািরেয় ঘুের বড়াে । কৃিত কের িক, একজনেক যখন মুি র পেথ তেুল িদল তারপর 
আেরকজেনর হাত ধের িনল। একটা িবরাট মলােত েুলর একশটা বা া মলা দখেত এেসেছ। 
মলার নানা রকম মজা দখেত দখেত বা া েলা অজাে  এখন পথ হািরেয় ফেলেছ। এিদেক 
মলােত নানা রকেমর খলা চলেছ, তারা সই খলা দখেত এমন ডুেব গেছ য, তারা য পথ হািরেয় 
ফেলেছ এই কথাটাই মেন নই। যখন তােদর খলা দখেত আর ভােলা লাগেছ না তখন তােদর শঁ 
হয় আের আমরা তা পথ হািরেয় ফেলিছ। তখন একজন স দয় পিুলশ এেস এেদর হাত ধের বেল 
দয় – ওই য দাকানটা দখছ, ওই দাকােনর সামেন িদেয় একটা রা া গেছ, সই রা া ধের একট ু
এেগােলই মইন গট দখেত পােব, আর গেটর বাইের তামােদর লু বাস দািঁড়েয় আেছ।  
 

 এইভােব ঘুের ঘুের, মার খেয়, ঃখ পেয় পেয়, য ণা পেত পেত  সব শেষ তার মেধ  
ান আসেত আর  কের, তখন স বঝুেত থােক য – আিম এর থেকও অেনক শি মান।  ামীজী 

বলেছন -  এই েপ খ ঃেখর মধ  িদয়া, ভালমে র মধ  িদয়া জীবা াগণ অন  ােত বািহত 
হইয়া িসি  ও আ সা াৎকার প সমুে র িদেক চিলয়ােছন। গ া নদীর জল যমন বেয় যাে  সই 
রকম অন  আ া বা পু ষ দৗেড় যাে  – নদী যমন আপন বেগ সমুে র িদেক ধেয় চেলেছ, অন  
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আ াও সই রকম মুি র িদেক ছুেট চেলেছ। মুি  পেয় গল, তাই বেল িক কৃিতর খলা শষ হেয় 
যােব? কান িদনই শষ হেব না। কৃিতর এই খলা চ াকাের চলেতই থাকেব। 
 

ক ণাময়ী কৃিত িঠক এই কাজটাই কেরন। এই জগেত যা িকছু আেছ, একটা ু  িপপঁেড়, 
পািখ, মা ষ, কত রকেমর প  যা আেছ সব িকছু পু েষর এক একিট প। এই জীবেনর ম ভিূমেত 
সবাই পথ হািরেয় বাকার মত ঘুের বড়াে । কৃিত িক  তার হাত সব সময় ধের আেছ, আর হাত 
ধের ধের তােক সব খলা দিখেয় যাে  – এই ভােলাবাসা দখাে , যখন এই ভােলাবাসায় মন 
ভরেছ না তখন গােল কিষেয় এক চড় মারেছ। যখন বিশ চড় খাে  তখন স যখন বেল আমার আর 
িকছুর দরকার নই, তখন আবার তােক একট ু বিশ কের ভােলাবাসা িদেয় বেঁধ রাখেছ। আবার যখন 
একটা জায়গায় ওর বিশ ভােলা লাগেছ তখন তােক সখােন বিশ ণ ধের ঘুিরেয় ঘুিরেয় দখােত 
থােক। যখন বেল না না, এই জায়গােত আমার িঠক জমেছ না, তখন ওখান থেক তােক তাড়াতািড় 
কের বার কের এেন আেরক জায়গা দখােত  কের। ামীজী একটা খুব পণূ ম ব  করেছন - 
এইভােব িতিন অনািদ অন  কাল কায কিরয়া চিলয়ােছন। কৃিতর আিদও নই অ ও নই। বলা হয় 
পু ষ আর কৃিত যন েটা িনত  বােহর ধারা, এই কারেণই যাগেক তবাদ বলা হয়। পু ষ 
যমন িনত  কৃিতও িনত , বদাে  ান হেল মায়া িচরিদেনর মত চেল যায়, িক  যােগ কৃিত 
অন কাল ধেরই মিহমায় িবরাজ করেব, আপনার ান হেয় গেল তাই কৃিত আেরকজনেক খলা 
দখােত থাকেব, এইভােব কৃিতর খলা চলেতই থাকেব। সবাই যিদ মুি  পেয় যায় তাহেল কৃিতর 
িক হেব? িকছুই হেব না। কৃিতর খলা চলেতই থাকেব। কৃিতর নাশ হেব না, কৃিতও অন  পু ষও 
অন । একজেনর জ  কবল  হেলও অপেরর জ  কৃিত থেক যাে । 
 

 এখােন এেস বদাে র সােথ যােগর িবরাট িবেরাধ লেগ যায়। যাগ বলেব একজেনর মুি  
হেয় গেল অ েদর জ  কৃিত থেকই যাে । বদা  বলেব তা হয় না, যারঁ আ ান হেয় গল 
িতিন দখেছন সি দান  ছাড়া িকছু নই। ঠা র বলেছন বিলর ছাগ, বিলর কাঠ, বিলর খ , য বিল 
িদে  সবই দখিছ সি দান । যাগ বলেব ীরামকৃ  মু  হেয়েছন িঠকই িক  তাই বেল তিুম তা 
মু  হওিন, তাই কৃিতর কাজ এখনও থেক গেছ। বািকরা কৃিতর মেধ  থেক গেছ। এটােক বেল 
common sense philosophy। বদা  তাই সবার জ  নয়, কারণ বদা  অত  কিঠন। 
একিদেক সমািধবান পু েষর ােনর উপর যমন বদা  িনভর কের িঠক তমিন বদা  আবার যিু র 
উপেরও দািঁড়েয় আেছ, সইজ  ওই যিু েলা বাঝা অত  কিঠন। িক  বদাে র যিু ই সত । িক  
ভ রা এ েলা মানেব না। যাগীরাও common sense logicএর উপর চেল। তারঁা বলেবন, 
একজেনর মুি  হেয় গল তাই বেল জগৎ তা থামেব না। জগৎ যিদ নাই থােম, তাহেল কৃিত এখন 
িক করেব? তারঁা বলেবন, কৃিত একজনেক ধের সব িকছু দিখেয় পার কের িদল, িদেয় আবার 
আেরকজনেক ধের তােক পার করেব, এরপর আেরকজনেক ধরেব। এটাই যখন ভি শাে  আসেব 
তখন বেল – কাের কেরা অেধাগামী, কাের দাও মা পদ। কৃিত যখন আপনােক ঘারাে  তখন 
আপনােক অেধাগামী কের রেখেছ, সই কৃিতই যখন আপনার হাত ধের কৃিতর বাইের িনেয় গল 
তখন পদ লাভ হেয় গল। কৃিত এখন কােক পদ দেব, কােক অেধাগামী করেব এর ব াখ া 
ক করেত যােব, তাই এর কান ব াখ াও নই। ামীজীও বলেছন কৃিত তােক হাত ধের বার কের 
িদে । ওর হাত কন ধরল, আমার হাত কন ধরল না, এ েলার কান ব াখ া নই। অথচ এত ণ 
ধের আমরা য যাগশা  পড়লাম সখােন কাথাও এ েলােক অেযৗি ক মেন হি ল না। কারণ 
আপনার মেধ  রেয়েছ হাজার হাজার জ জ া েরর সং ার। সই সং ােরর জ  কাথাও আপিন 
ঠা েরর নাম েনিছেলন। ঠা েরর নাম েন বলড়ু মেঠ এেলন। বলড়ু মঠ থেক িবেবকান  
িব িবদ ালেয় এেলন। িব িবদ ালেয় এেস ভারেতর আধ াি ক ঐিতে র িডে ামা কােসর কথা 
নেলন। েন আপিন সই িডে ামা কােস ভিত হেলন। এতিদন যাবৎ আপনার মেধ  যত রকেমর 

সং ার িছল, হাজার রকেমর যত বিৃ  িছল স েলােক ঠেল সিরেয় িদেয় এবার নতনু বিৃ  আসেত 
 করল। এখন আপনার মেধ  শাে র ব াপাের অ সি ৎসা জ  িনল, একট ু দিখ আমােদর 
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শা েলা িক বলেত চাইেছ! এবার আপিন বলেত পােরন মা কালী আপনার হাত ধের িনেয় যাে ন 
িকংবা ঠা র আপনার হাত ধের িনেয় যাে ন। অ  িদেক আপিন এও বলেত পােরন – আমার 
জ জ া েরর সং ার আমােক এিদেক টেন িনেয় এেসেছ। যাগ আবার ঈ রেকই মােন না, সখােন 
ঈ েরর ই া কাথা থেক আসেব! যাগ তাই বলেব – তামার ভ সং ার িছল বেল তামার 
যাগােযাগ হেয় গেছ, সখান থেক এিদেক এেগােত থাকেল। িক  তামার মুি  হেয় গেলও কৃিত 
থেক যােব। পু েষর মুি  হেলও কৃিতর নাশ হেব না, এখােনই বদাে র সে  যােগর তফাৎ। এই 
তফােতর জ  কৃিত অপেরর জ  থেক যােব। িকেসর জ  থেক যােব? ভাগাথাহপবগাথানাং, 
ভাগ আর অপবেগর জ  কৃিত থেক যােব। ামীজী য বলেছন সবার মুি  না হওয়া পয  আিম 
মুি  চাই না, ামীজীর এই কথা যােগ দাড়ঁােব না। কারণ যাগ বলেব মুি  সব সময় individual। 
বািকেদর জ  কৃিত থাকেব, কৃিতর কান িদন নাশ হেব না। বদা  মেত সবারই মুি  হেত পাের 
িক  যাগ মেত সবার মুি  কান িদন হেব না। কারণ পু ষ এক অন  নদী, সই নদীর পাশ িদেয় 
কৃিতও অন  এক নদী বািহত হেয় চেলেছ। সইজ  সবারই মুি  যােগর যিু েতই দাড়ঁােব না। 
যােগর এটাই িস া , এটাই common sense logic। িক  বদাে র দশন কখনই common 

sense logic িদেয় চেল না, সখােন চেল আপিন ধ ােনর গভীের য ােনর উপলি  কেরেছন সই 
ান িদেয় আর ি তীয় যিু তক িদেয়। িক  যােগর সম া হল পু ষেক যিদ অন  না মানা হয় আর 
কৃিতেকও যিদ অন  না মানা হয় তাহেল যাগ ত  দশন না হেয় বদাে র সে  িমেশ যােব। তেব 

practical aspect of religion বলেত একমা  যাগেকই বাঝায়। যােগর দশন যিদ কউ একটওু 
পালন কের তােতই তার জীবন অথপূণ হেয় যােব। দশেনর িদক থেকও খুব consistent, জগতও 
সত  িতিনও সত । আপিন মু  হেয় গেলও জগৎ জগেতর মত চলেব। আর আমােদর সবারই 
জীবেনর উে  হল জা সা কের কৃিতর এলাকা থেক বিরেয় যাওয়া। 
 

 ামীজী সব শেষ াথনা করেছন – যারঁা িনজেদর প জেন মু  হেয় গেছন তােঁদর জয় 
হাক আর তােঁদর আশীবাদ যন সবদা আমােদর উপের থােক। আমরাও এই াথনা জািনেয় 
রাজেযােগর আেলাচনা ‘জয় মহারাজ’ বেল এখােন সমা  করিছ।   
 
 
 
 

।।ও ঁতৎ সৎ ও।ঁ। 
।।ও ঁ ীরামকৃ াপণম ।। 
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সচূীপ  
 
 

িমক িবষয় পৃ া 
১ যাগদশেনর উৎস ১ 
২ হঠেযাগ ৩ 
৩ রাজেযােগ সব পেথর সাধকেদর পরী া হেয় যায় ৪ 
৪ যাগদশনেক কন রাজেযাগ বলা হয় ৪ 
৫ যাগ ও অ া  ধম ৬ 
৬ িহ  ধেম সাংখ  দশেনর  ৬ 
৭ ান অজেনর ি য়া ১৮ 
৮ বিৃ  কােক বেল ২৪ 
৯ মনই সম  ইি েয়র রাজা ২৫ 
১০ মেনর চারিট িবভাগ ২৫ 
১১ বদা  আর যােগর দিৃ ভ ীেত মৗিলক তফাৎ ২৯ 
১২ মন আর ইি েয়র সংযিু করেণর  ৩০ 
 সমািধ-পাদ ৩২-১৬৪ 

১৩ িচ বিৃ র িব ািরত ব াখ া ৩৩ 
১৪ যােগর থম ল  বিু বিৃ েত িতি ত হওয়া ৩৫ 
১৫ িচ াও একিট শি  ৩৬ 
১৬ মি ে র গঠেনর উপর িনভর কের ািণর আচরণ ৪১ 
১৭ মেনর পাচঁিট অব া ৪২ 
১৮ বিৃ  ান মােনই িমথ া ান ৪৫ 
১৯ জড় ও চতেন তফাৎ কাথায় ৪৮ 
২০ বিৃ  আর ব ি  এক ৫০ 
২১ বিৃ  কয় কার ৫৫ 
২২ অভ াস ও বরােগ র অ শীলনই আধ াি ক সাধনা ৬৭ 
২৩ স াত সমািধ ৭৯ 
২৪ সিবতক ও িনিবতক সমািধ ৮০ 
২৫ সিবচার ও িনিবচার সমািধ ৮১ 
২৬ সান া সমািধ ৮১ 
২৭ সাি তা সমািধ ৮১ 
২৮ অস াত সমািধ ৮৫ 
২৯ ঈ র না মানার সাংখ  দশেনর যিু  ৯৪ 
৩০ সাংখ  ও বদাে র লড়াই ৯৬ 
৩১ বদাে র ঈ র আর যােগর ঈ েরর পাথক  ৯৮ 
৩২ যােগর ঈ েরর বিশ  ১০১ 
৩৩ ‘ও’ঁএর ব াখ া ১০৪ 
৩৪ ‘ও’ঁ জপ ও তার অথিচ েনর  ১১২ 
৩৫ যাগ সাধনার িব  সমূহ ১১৮ 
৩৬ অসমািহত িচে র ল ণ ১২০ 
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৩৭ বিৃ র সংখ া কমােনা এবং মন একা  করার িবিভ  উপায় ১২৩ 
৩৮ িবিভ  সমািধ অব ার বণনা ১৪৫ 
৩৯ সমািধ-পাদ অধ ােয়র সারাংশ ১৫৯ 
 সাধন-পাদ ১৬৫-২৮১ 

৪০ ি য়ােযাগ ও তার উে  ১৬৫ 
৪১ শজনক িব  ১৭১ 
৪২ েশর চারিট অব া ১৭২ 
৪৩ অিবদ ার ব াখ া ১৭৩ 
৪৪ অি তার ব াখ া ১৭৫ 
৪৫ রাগ ও েষর ব াখ া ১৭৬ 
৪৬ অিভিনেবেশর ব াখ া ১৭৭ 
৪৭ িত সব আসেল কী ১৮১ 
৪৮ কমাশেয়র ধারণা ১৮৪ 
৪৯ ঃেখর মূল ২০১ 
৫০ কৃিত য য েপ ও য য অব ায় থােক ২০৩ 
৫১ ত া ার উপর ামীজীর মৗিলক ব াখ া ২১১ 
৫২ সিৃ  িক চত  থেক হয়, নািক জড় থেক ২১৬ 
৫৩ পু ষ ামা  ২১৯ 
৫৪ পু ষ আর কৃিতর িমলেন জেনরই লাভ ২২৭ 
৫৫ পু ষ ও কৃিতর সংেযােগর হতু ২২৯ 
৫৬ পু ষ ও কৃিতর সংেযাগ িছ  হেয় গেল যা হয় ২৩১ 
৫৭ নরা  ও হতাশার ভাব দরূ করার উপায় ২৩৫ 
৫৮ উপিনষদ, যাগ ও ভাগবেত পু েষর ধারণার তলুনামূলক আেলাচনা ২৪০ 
৫৯ অিবদ ার নাশ কীভােব হেব ২৪৪ 
৬০ যােগর সাতিট ভিূম ২৪৪ 
৬১ অ া েযাগ এবং যম ও িনয়েমর অ শীলন ২৫১ 
৬২ যম ও িনয়েমর ইিতবাচক িদক ২৬২ 
৬৩ আসন ি র করা ২৭২ 
৬৪ াণশি েক যাগ যভােব কােজ লাগায় ২৭৩ 
৬৫ অসংগিঠত াণ ও সংগিঠত াণ ২৭৪ 
৬৬ াণায়ােমর ারাই অসংগিঠত াণ সংগিঠত হয় ২৭৫ 
৬৭ ত াহার ও ধারণার িত ২৭৯ 
 িবভিূত-পাদ ২৮২ 

৬৮ ধারণা, ধ ান ও সমািধ ২৮২ 
৬৯ ধারণা + ধ ান + সমািধ = সংযম ২৮৫ 
৭০ সংযেমই আেস কৃত ব  ান ২৮৬ 
৭১ সমািধর িবিভ  র ২৮৯ 
৭২ ধম, ল ণ ও অব া ২৯৪ 
৭৩ িবিভ  ধরেণর িবভিূতর বণনা ২৯৯ 
 কবল -পাদ ৩২১-৩৮৭ 

৭৩ কৃিত ও আধ াি ক রােজ র অজ  মৗিলক িনয়েমর রহে র উ ঘাটন ৩২১ 
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৭৪ জ , ঔষধ, ম , তপ া ও একা তা থেক য য িসি  আেস ৩২৫ 
৭৫ যােগর মেত মিববতন যভােব হয় ৩৩০ 
৭৬ অহংভাব থেক িনমাণিচ  ও বু হকায় সজৃন ৩৩৭ 
৭৭ সমািধ ারা ল  িচ ই বাসনাশূ  ৩৪০ 
৭৮ যাগীর কেমর কান রঙ হয় না ৩৪১ 
৭৯ ি িবধ কম থেকই যািন থেক যািনেত বাসনা কািশত হয় ৩৪২ 
৮০ খী হওয়ার বাসনা অনািদ, তাই বাসনাও অনািদ ৩৪৯ 
৮১ কামনা-বাসনার হত ুঅিবদ া এবং আ য় চারিট ৩৫০ 
৮২ ব  মা ই অতীত ও ভিব েত িনেজর েপ অবি ত থােক ৩৫৪ 
৮৩ ব র ণই ব র আ া ৩৫৮ 
৮৪ পিরণাম ও পিরবতন স যু  হত ুসব ব েতই এক  বতমান ৩৫৯ 
৮৫ মন ও িবষয় িভ  ভাব ৩৬১ 
৮৬ ব  কখন াত ও কখন অ াত, শূ  থেক কখনই সৃ  নয় ৩৬২ 
৮৭ িচ বিৃ েক জানা যাওয়ার কারণ ৩৬৩ 
৮৮ মন দৃ  তাই মন য়ং কাশ নয় ৩৬৮ 
৮৯ মন একই সােথ িট ব েক বঝুেত পাের না ৩৬৯ 
৯০ েটা মন থাকেল িৃত স ট হত ৩৬৯ 
৯১ পু ষই য়ংেজ ািত, িতিবি ত জ ািতেতই মনেক ানময় বাধ হয় ৩৭০ 
৯২  বিু  দৃ  ও া েটােকই আলাদা বঝুেত পাের ৩৭০ 
৯৩ পু েষর জ ই মন কাজ কের ৩৭১ 
৯৪ যাগী যখন জানেত পােরন পু ষ মন নন ৩৭৩ 
৯৫ তখনই যাগী কবেল র পবূাব া লাভ কের ৩৭৫ 
৯৬ কবল লােভর পবূাব ায় য িব  সমূহ উৎপ  হয় ৩৭৬ 
৯৭ ধমেমঘ সমািধ ৩৭৭ 
৯৮ েণর কায ও পিরণাম যখােন শষ হেয় যায় ৩৮২ 
৯৯ ণসকেলর িতেলাম েম লয়েক কবল  বেল ৩৮৪ 
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সেূ র বণা িমক সচূীপ  

সূ  পৃ া 
অতীতানাগতং পেতাহ েভদা মাণা  ।।৪/১২ ৩৫৪ 
অথ যাগা শাসন  ।।১/১ ৩২ 
অিনত িচ ঃখনা  িনত - িচ- খা খািতরিবদ া।।২/৫ ১৭৩ 
অ ভতূিবষয়াস েমাষঃ িৃতঃ।।১/১১ ৬৩ 
অপির হৈ েয জ কথ াসংেবাধঃ।।২/৩৯ ২৬৫ 
অিবদ া মু েরষাং ত িবি ে াদারাণা  ।।২/৪ ১৭২ 
অিবদ াহি তারাগে ষািভিনেবশাঃ প ে শাঃ।।২/৩ ১৭১ 
অভ াসৈবরাগ াভ াং তি েরাধঃ।।১/১২ ৬৭ 
অভাব- ত য়াল না বিৃ িন া।।১/১০ ৬৩ 
অে য় িত ায়াং সবরে াপ ান  ।।২/৩৭ ২৬৪ 
অিহংসা- সত াে য়- চযাপির হা যমাঃ।।২/৩০ ২৫২ 
অিহংসা িত ায়াং তৎসি েধৗ বরত াগঃ।।২/৩৫ ২৬২ 
ঈ র িণধানা া।।১/২৩ ১০০ 
উদানজয়া ল- প - ক কািদষস  উৎ াি ।।৩/৪০ ৩১৩ 
ঋত রা ত  া।।১/৪৮ ১৫২ 
একসমেয় চাভয়ানবধারণ  ।।৪/১৯ ৩৬৯ 
এেত জািত- দশ- কাল –সময়ানবি াঃ সাবেভৗমা মহা ত   ।।২/৩১ ২৫৫ 
এেতন ভেূতি েয়ষু ধমল ণাব া পিরণামা ব াখ াতাঃ।।৩/১৩ ২৯৪ 
এেতন শ াদ ধানমু  ।।৩/২২ ৩০৫ 
এতৈয়ব সিবচারা িনিবচারা চ সূ িবষয়া ব াখ াতা।।১/৪৪ ১৪৯ 
মা ং পিরণামা ে  হতঃু।।৩/১৫ ২৯৯ 
শকমিবপাকাশৈয়রপরামৃ ঃ পু ষিবেশষ ঈ রঃ।।১/২৪ ১০১ 
শমূলঃ কমাশেয়া দৃ াদৃ জ েবদনীয়ঃ।।২/১২ ১৮৪ 
ীণবেৃ রিভজাতে ব মেণ হীতৃ......১/৪১ ১৪৩ 
ণতৎ মেয়াঃ সংযমি েবকজং ান  ।।৩/৫৩ ৩১৯ 
ণ িতেযাগী পিরণামাপরা িন া ঃ মঃ।।৪/৩২ ৩৮৩ 

কায়াকাশেয়াঃ স সংযমা ঘুতলুসমাপে াকাশগমন  ।।৩/৪৩ ৩১৪ 
কােয়ি য়িসি র ি য়া পসঃ।।২/৪৩ ২৭১ 
কায় পসংযমা  া শি - ে ......৩/২১ ৩০৪ 
ক েপ ৎুিপপাসািনবিৃ ঃ।।৩/৩১ ৩১০ 
কতৃাথং িত ন মপ ন ং তদ সাধারণ াৎ।।২/২২ ২২৭ 
কমা াকৃ ং যািগনি িবধিমতেরষা  ।।৪/৭ ৩৪১ 
মনাড াং য  ।।৩/৩২ ৩১০ 
হণ পাি তা য়াথব সংযমািদি য়জয়ঃ।।৩/৪৮ ৩১৭ 

িচ া রদৃ ে  বিু  বেু রিত স ঃ িৃতস র ।।৪/২০ ৩৬৯ 
িচেতর িতসং মায়া দাকারাপে ৗ বুি সে দন  ।।৪/২১ ৩৭০ 
চে  তারাবু হ ান  ।।৩/২৮ ৩০৯ 
জাত র -পিরণামঃ কতৃ াপূরাৎ।।৪/২ ৩৩০ 
জািতেদশকালব বিহতানামপ ান ষং.....৪/৯ ৩৪৫ 
জািতল ণেদৈশর তানবে দা লু েয়া তঃ িতপি ঃ।।৩/৫৪ ৩১৯ 
জে ৗষিধম তপঃসমািধজাঃ িস য়ঃ।।৪/১ ৩২৫ 
য়েমক  সংযমঃ।।৩/৪ ২৮৫ 
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য়ম র ং পেূবভ ঃ।।৩/৭ ২৮৭ 
তা এব সবীজঃ সমািধঃ।।১/৪৬ ১৫১ 
তারকং সবিবষয়ং সবথা....৩/৫৫ ৩২০ 
তাসামনািদ ািশেষা িনত াৎ।।৪/১০ ৩৪৯ 
তি ে ষু ত য়া রািণ সং ােরভ ঃ।।৪/২৬ ৩৭৬ 
তী সংেবগানামাস ঃ।।১/২১ ৯৯ 
ত িত সবেহয়াঃ সূ াঃ।।২/১০ ১৮১ 
ত ব সূ া ণা ানঃ।।৪/১৩ ৩৫৮ 
ত সমাধাবপুসগা বু ােন িস য়ঃ।।৩/৩৮ ৩১২ 
ত াদপিরতাপফলাঃ পণূ াপণূ েহতু াৎ।।২/১৪ ১৯৫ 
ত ঃ সং ােরাহ সং ার িতব ী।।১/৫০ ১৫৫ 
ত প দথভাবন  ।।১/২৮ ১১২ 
ত য়াৎ ােলাকঃ।।৩/৫ ২৮৬ 
ত  ধ ানজমনাশয়  ।।৪/৬ ৩৪১ 
ত  িনরিতশয়ং সব বীজ  ।।১/২৫ ১০১ 
ত  ত ৈয়কতানতা ধ ান  ।।৩/২ ২৮৩ 
ত  শ াথ ানিবকৈ ঃ স ীণা সিবতকা সমাপি ঃ।।১/৪২ ১৪৫ 
ত  ি েতৗ যে াহভ াসঃ।।১/১৩ ৭১ 
ততঃ শকমিনবিৃ ঃ।।৪/২৯ ৩৮০ 
ততঃ ীয়েত কাশাবরণ  ।।২/৫২ ২৭৮ 
ততঃ কতৃাথানাং পিরণাম মসমাি ণানা  ।।৪/৩১ ৩৮২ 
ততঃ ািতভ াবণেবদনাদশা াদবাতা জায়ে ।।৩/৩৭ ৩১২ 
ততঃ ত  েচতনািধগেমাহপ রায়াভাব ।।১/২৯ ১১৭ 
ততঃ পরমা ব েতি য়াণা  ।।২/৫৫ ২৮১ 
তেতা ানিভঘাতঃ।।২/৪৮ ২৭৩ 
তেতা মেনাজিব ং িবকরণভাবঃ ধানজয় ।।৩/৪৯ ৩১৭ 
তেতাহিণমািদ- া ভাবঃ কায়স ৎত ধমানিভঘাত ।।৩/৪৬ ৩১৬ 
তৎ িতেষধাথেমকত াভ াসঃ।।১/৩২ ১২৩ 
তৎপরং পু ষখ ােত ণৈবতৃ  ।।১/১৬ ৭৮ 
তত ি পাকা ণানােমবািভব ি বাসনানা  ।।৪/৮ ৩৪২ 
তৈ রাগ াদিপ দাষবীজ েয় কবল  ।।৩/৫১ ৩১৮ 
তদা িবেবকিন ং কবল া  ভাবং িচ  ।।৪/২৫ ৩৭৫ 
তদা সবাবরণমলােপত  ান ান া  ে য়ম  ।।৪/৩০ ৩৮০ 
তদা ঃু েপহব ান  ।।১/৩ ৫০ 
তেদবাথমা িনভাসং পশূ িমব সমািধঃ।।৩/৩ ২৮৪ 
তদিপ বিহর ং িনবীজ ।।৩/৮ ২৮৭ 
ত পরাগােপি ি  ব  াতা াত  ।।৪/১৬ ৩৬২ 
তদভাবাৎ সংেযাগাভােবা হানং ত েৃশঃ কবল ম।।২/২৫ ২৩১ 
তদথ এব দৃ া া।।২/২১ ২২৪ 
তদসংেখ য়বাসনািভি মিপ পরাথং সংহত কাির াৎ।।৪/২৩ ৩৭২ 
তপঃ াধ ােয় র িণধানািন ি য়ােযাগঃ।।২/১ ১৬৫ 
ত  শা বািহত  সং ারাৎ।।৩/১০ ২৯১ 
ত  বাচকঃ ণবঃ।।১/২৭ ১০৪ 
ত  ভিূমষূ িবিনেয়াগঃ।।৩/৬ ২৮৭ 



394 
 

পাত ল- যাগসূ / ামী সমপণান /িবেবকান  িব িবদ াল /অিমত 

ত  স ধা া ভিূমঃ া।।২/২৭ ২৪৪ 
ত  হতরুিবদ া।।২/২৪ ২২৯ 
ত ািপ িনেরােধ সব িনেরাধাি বীজঃ সমািধঃ।।১/৫১ ১৫৬ 
তি   সিত াস াসেয়াগিতিবে দঃ াণায়ামঃ।।২/৪৯ ২৭৩ 

-ৃ দেৃ াপর ং িচ ং সবাথ  ।।৪/২২ ৩৭১ 
 ৃদৃ েয়াঃ সংেযােগা হয়েহতঃু।।২/১৭ ২০১ 
া দিৃশমা ঃ ে াহিপ ত য়া প ঃ।।২/২০ ২১৯ 

দৃ  দশনশে ােরকা ৈতবাহি তা।।২/৬ ১৭৫ 
দশব ি  ধারণা।।৩/১ ২৮২ 
দৃ া িবকিবষয়িবতৃ  বশীকারসং া বরাগ  ।।১/১৫ ৭৫ 
ঃখা শায়ী ষঃ।।২/৮ ১৭৬ 
ঃখেদৗমন া েমজয় াস াসিবে পসহভবুঃ।।১/৩১ ১২১ 

ধ ানেহয়া  বৃ য়ঃ।।২/১১ ১৮৩ 
েব ত গিত ান  ।।৩/২৯ ৩০৯ 

ধারণা  চ যাগ তা মনসঃ।।২/৫৩ ২৭৯ 
ন চ তৎ সাল নং ত ািবষয়ীভতূ াৎ।।৩/২০ ৩০৩ 
ন তৎ াভাসং দৃ াৎ।।৪/১৮ ৩৬৮ 
নািভচে  কায়বু হ- ান   ।।৩/৩০ ৩১০ 
িনিম ম েয়াজকং কতৃীনাং বরণেভদ  ততঃ ি কবৎ।।৪/৩ ৩৩১ 
িনিবচার- বশারেদ হধ া সাদঃ।।১/৪৭ ১৫২ 
িনমাণিচ া ি তামা াৎ।।৪/৪ ৩৩৭ 
কাশি য়াি িতশীলং ভেূতি য়া কং ভাগাপবগাথং দৃ  ।।২/১৮ ২০৩ 
ািতভা া সব  ।।৩/৩৪ ৩১০ 

দন-িবধারাণাভ াং বা াণ ।।১/৩৪ ১২৮ 
য ৈশিথল ান সমাপি ভ া  ।।২/ ৪৭ ২৭২ 
ত া মানাগমাঃ মাণািন।।১/৭ ৫৫ 
ত য়  পরিচ - ান   ।।৩/১৯ ৩০৩ 
বৃ ােলাক াসাৎ সূ ব বিহতিব কৃ ান  ।।৩/২৬ ৩০৮ 
বিৃ েভেদ েয়াজকং িচ েমকমেনেকষা  ।।৪/৫ ৩৪০ 
মাণ-িবপযয়-িবক -িন া- তৃয়ঃ।।১/৬ ৫৫ 
সংখ ােনহপ সীদ  সবথািবেবকখ ােতধমেমঘঃ সমািধঃ।।৪/ ২৮ ৩৭৭ 

পিরণাৈমকা া ত  ।।৪/ ১৪ ৩৬০ 
পিরণাম য়সংযমাদতীতানাগত ান  ।।৩/১৬ ২৯৯ 
পিরণামতাপ- সং ার ঃৈখ ণবিৃ িবেরাধা ......২/১৫ ১৯৭ 
পরমাণু-পরমমহ াে াহ  বশীকরঃ।।১/৪০ ১৪২ 
পু ষাথশূ ানাং ণানাং িত সবঃ কবল ং.....৪/৩৩ ৩৮৪ 
ব ািধ ানসংশয় মাদাল িবরিত াি দশনাল  ….১/৩০ ১১৮ 
বু ান- িনেরাধসং ারেয়ারিভভব া ভােবৗ.....৩/৯ ২৮৯ 

চয িত ায়াং বীযলাভঃ।।২/৩৮ ২৬৫ 
বা াভ রিবষয়াে পী চতথুঃ।।২/৫১ ২৭৬ 
বা াভ র বিৃ ঃ দশকালসংখ ািভঃ পিরদেৃ া দীঘসূ ঃ।।২/৫০ ২৭৬ 
িবতকা িহংসাদয়ঃ কতৃকািরতা েমািদতা লাভে াধেমাহপবূকা......২/৩৪ ২৬০ 
িবতকবাধেন িতপ ভাবন  ।।২/৩৩ ২৫৮ 
িবতকিবচারান াি তা গমাৎ স াতঃ।।১/১৭ ৮০ 
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িবপযেয়া িমথ া ানমত প িত া  ।।১/৮ ৬১ 
িবেবখ ািতরিব বা হােনাপায়ঃ।।২/২৬ ২৪৪ 
িবরাম- ত য়াভ াসপবূঃ সং ারেশেষাহ ঃ।।১/১৮ ৮৬ 
িবেশষািবেশষিল মা ািল ািন ণপবািণ।।২/১৯ ২০৯ 
িবেশষদিশন আ ভাব- ভাবনা- িবিনবৃি ঃ।।৪/২৪ ৩৭২ 
িবেশাকা বা জ ািত তী।।১/৩৬ ১৩৭ 
িবষয়বতী বা বিৃ ৎপ া মনসঃ  ি িতিনবি নী।।১/৩৫ ১৩৫ 
বীতরাগিবষয়ং বা িচ  ।।১/৩৭ ১৩৭ 
বিৃ সা প িমতর ।।১/৪ ৫০ 
বৃ য়ঃ প ত ঃ ি াহি াঃ।।১/৫ ৫৫ 
ব কারণৈশিথল াৎ চারসংেবদনা  িচ  পরশরীরােবশঃ।। ৩/৩৯ ৩১২ 
বেলষু হি বলাদীিন।।৩/২৫ ৩০৮ 
ব সােম  িচ েভদা েয়ািবভ ঃ প াঃ।।৪/১৫ ৩৬১ 
বিহরকি তা বিৃ মহািবেদহা ততঃ কাশাবরণ য়ঃ।।৩/৪৪ ৩১৪ 
ভবুন ানং সূেয সংযমাৎ।।৩/২৭ ৩০৮ 
ভব- ত েয়া িবেদহ- কিৃতলয়ানা  ।।১/১৯ ৯৮ 
ম ািদষু বলািন।।৩/২৪ ৩০৭ 
ম ী-ক ণা-মুিদেতােপ াণাং খ ঃখপণূ া....১/৩৩ ১২৪ 
মৃ মধ ািধমা াৎ তেতািপ িবেশষঃ।।১/২২ ১০০ 
মূধেজ ািতিষ িস দশন  ।।৩/৩৩ ৩১০ 
প- লাবণ - বল- ব স নন ািন কায়স ৎ।।৩/৪৭ ৩১৭ 
া াকাশেয়াঃ স সংযমাি ব ং া  ।।৩/৪২ ৩১৪ 
তা মান াভ াম িবষয়া িবেশষাথ াৎ।।১/৪৯ ১৫৩ 
াবীয িৃতসমািধ াপবূক ইতেরষা  ।।১/২০ ৯৯ 

শাে ািদতাব পেদ ধমা পাতী ধমী।।৩/১৪ ২৯৮ 
শাে ািদেতৗ তলূ ত েয়ৗ িচ ৈ কা তাপিরণামঃ।।৩/১২ ২৯৩ 
শৗচ- সে াষ- তপঃ- াধ ােয় র িণধানািন িনয়মাঃ।।২/৩২ ২৫৭ 
শৗচাৎ া জু া পৈররসংসগঃ।।২/৪০ ২৬৬ 
শ াথ ত য়ানািমতেরতরাধ াসাৎ স র ৎ িবভাগসংযমাৎ সবভূত ত ান  ।।৩/১৭ ৩০০ 
শ ানা পাতী ব শূে া িবক ঃ।।১//৯ ৬২ 
া পিনম েণ স য়াকরণং পনুরিন স াৎ।।৩/৫২ ৩১৯ 

ি র খামাসন  ।।২/৪৬ ২৭২ 
লূ প- সূ য়াথব - সংযমা তূজয়ঃ।।৩/৪৫ ৩১৬ 
াধ ায়ািদ েদবতাস েয়াগঃ।।২/৪৪ ২৭১ 
িন া ানাল নং বা।।১/৩৮ ১৩৮ 

রসবাহী িব েষাহিপ তথা েঢ়াহিভিনেবশঃ।।২/৯ ১৭৭ 
ািমশে াঃ েপাপলি েহতঃু সংেযাগঃ।।২/২৩ ২২৭ 
িবষয়াস েয়ােগ িচ - পা কার ইেবি য়াণাং ত াহারঃ।।২/৫৪ ২৭৯ 

িৃতপির ে ৗ পশূে বাথমা িনভাসা িনিবতকা।।১/৪৩ ১৪৬ 
স ত ুদীঘকালৈনর যসৎকারােসিবেতা দঢ়ৃভিূমঃ।।১/১৪ ৭২ 
স পেূবষামিপ ঃ কােলনানবে দাৎ।।১/২৬ ১০২ 
সূ িবষয় ািল -পযবাসন   ।।১/৪৫ ১৫০ 
খা শয়ী রাগঃ।।২/৭ ১৭৬ 
সাপ মং িন প ম  কম তৎসংযমাদ......৩/২৩ ৩০৬ 
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সত িত ায়াং ি য়াফলা য়  ।।২/৩৬ ২৬৩ 
স পু ষা তাখ ািতমা  সবভাবািধ াতৃ ং সব াতৃ ।।৩/৫০ ৩১৮ 
স পু ষেয়ারত াসংকীণেয়াঃ ত য়িবেশষা  ....৩/৩৬ ৩১১ 
স পু ষেয়াঃ ি সােম  কবল িমিত।।৩/৫৬ ৩২০ 
স ি - সৗমনৈ কাে ি য়জয়া দশনেযাগ া ািন চ।।২/৪১ ২৬৭ 
সিত মূেল তি পােকা জাত ায়ুেভাগাঃ।।২/ ১৩ ১৯২ 
সদা াতাি বৃ য় ৎ েভাঃ পু ষ াহপিরণািম াৎ।।৪/ ১৭ ৩৬৩ 
সে াষাদ মঃ খলাভঃ।।২/৪২ ২৭০ 
সমািধ-ভাবনাথ শত করণাথ ।।২/২ ১৭১ 
সমািধিসি রী র িণধানাৎ।।২/৪৫ ২৭১ 
সমানজয়াৎ লন  ।।৩/ ৪১ ৩১৪ 
সবাথ তকা তেয়াঃ েয়াদেয়ৗ িচ  সমািধপিরণামঃ।।৩/১১ ২৯৩ 
সং ারসা াৎকরণাৎ পবূজািত ান  ।।৩/১৮ ৩০২ 
হানেমষাং শব  ।।৪/ ২৭ ৩৭৭ 
হতফুলা য়াল ৈনঃ......৪/১১ ৩৫০ 
হয়ং ঃখমনাগত  ।।২/১৬ ২০০ 
দেয় িচ সি ৎ।।৩/৩৫ ৩১১ 
যাগা া ানাদ ি েয় ানদীি রািবেবকখ ােতঃ।।২/২৮ ২৫১ 
যাগি বিৃ িনেরাধঃ।।১/২ ৩২ 
যথািভমতধ ানা া।।১/ ৩৯ ১৩৯ 
যম- িনয়মাসন- াণায়াম- ত াহার- ধারণা- ধ ান- সমাধেয়াহ াব ািন।।২/২৯ ২৫২ 
 

 


